
 Senhoras e Senhores,

A história nos ensina que a motivação da amizade é um dos principais motores a 
mover os homens. É verdade que ela concorre com outras motivações poderosas, como 
o medo, a ganância, a curiosidade, a necessidade, a fome. 

Mas  a  amizade  é,  de  todos  esses  motivos,  certamente  o  mais  nobre,  o  mais 
sincero. 

Como disse um poeta, ela resiste ao tempo, à distância e ao silêncio. A amizade é  
uma motivação  diferenciada  porque  ela  nos  move  de  maneira  consciente.  Sabemos 
aonde queremos chegar e, por conta disso, rumamo-nos com alegria e paz no coração.

É por um motivo desse calibre, dessa envergadura, que estamos aqui presentes, 
companheiros de vários regiões do Brasil.

Estamos aqui reunidos para prestigiar um Homem que nos motiva a atravessar o 
país pelo simples ato de cumprimentá-lo por uma nova missão. 

Mas  também  porque,  além  de  ser  uma  das  mais  importantes  e  reconhecidas 
lideranças em nosso meio,  Salomão Ribas Junior é um ser humano especial, um líder 
que vale a pena.

É o tipo de ser humano para o qual é difícil dizer não. 

Seja pela sua integridade, honestidade, grandeza de propósitos e visão republicana 
dos assuntos de Estado, seja, também, pela sua firmeza, objetividade,  persistência e 
lucidez na condução de atividade que, por missão,  aproxima todos os presentes – que é 
o controle da gestão dos recursos públicos.

      Senhores,

Creio que todos sabem que a minha eleição para a Presidência da Associação dos 
Membros de Tribunais de Contas do Brasil é obra e graça de Salomão Ribas. 

Ele era o candidato natural à reeleição, responsável pela transição do papel que a 
Atricon  exercia  de  entidade  apenas  corporativa  para  o  de,  também,  associação  que 
representa os interesses institucionais dos Tribunais de Contas.

Uma instituição com foco tanto nos seus associados quanto na consolidação do 
sistema nacional de controle externo.



Mas Salomão não pode continuar e, como líder corajoso, resolveu indicar um dos 
seus liderados, sem que este tivesse a oportunidade de recusar a escolha. 

Eu, que não queria e não tinha tanto tempo disponível para a missão, já estou 
caminhando para o último ano do biênio de mandato. Sou testemunha direta do poder da 
liderança e do convencimento do nosso amigo.

Agora, como dirigente da nossa associação, estou aqui colocando-me à disposição 
para o que for necessário em sua gestão – embora, creio, nem será preciso, dada à sua 
rara inteligência, à sua capacidade, ao seu conhecimento e à sua experiência de outras 
gestões como presidente deste que é um dos mais destacados Tribunais de Contas do 
Brasil.

O Brasil, tenham a certeza todos os senhores, ganhará com este ato de posse. 
Como presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Salomão Ribas vai emprestar 
todo o seu prestígio e o prestígio desta instituição para as lutas da Atricon.

São lutas que interessam à sociedade brasileira, pois vão consolidar o sistema de 
controle externo, como a aprovação da PEC que trata da criação do Conselho Nacional 
dos  Tribunais  de  Contas,  ente  público  que  vai  harmonizar  as  ações,  uniformizar 
procedimentos e fiscalizar os nossos Tribunais.

Também vai nos ajudar a defender a PEC que amplia o tempo de aposentadoria 
compulsória de 70 para 75 anos. 

Pela norma em vigência, o poder público brasileiro abriu mão, recentemente, de 
homens  como  os  ministros  Peluzzo  e  Ayres  Brito,  no  STF,  aposentados 
compulsoriamente.

E não podemos também esquecer que Salomão Ribas vai continuar nos liderando 
na coordenação da elaboração do anteprojeto de uma Lei  Processual  Nacional  para 
julgamento de contas públicas.

Salomão Ribas, meu amigo, nosso amigo, encerro minhas palavras desejando-lhe 
sucesso nesta nova, mas já conhecida por você, empreitada - que é a Presidência do 
TCE de Santa Catarina.

Para  você,  que é  também radialista,  jornalista,  escritor  e  poeta,  com a  devida 
licença dos nossos dois queridos amigos e líderes, Thiers Montebello e Francisco Neto – 
ambos  também “culpados”  pela  minha  indicação  para  presidir  a  Atricon  -,  vou  citar 
Fernando Pessoa, que em um dos seus poemas mais conhecidos, pergunta e também 
responde: 



Valeu a Pena? 
Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 
Sim, valeu a pena estar aqui hoje. 
Salomão é um amigo e um líder que vale a pena. 

Muito obrigado.  

PRESIDENTE DA ATRICON
Conselheiro Antonio Joaquim


