Campo Grande 16 de julho de 2013.
Caríssimos Colegas, Antonio Joaquim e Valter Albano.
Cada um que se encontra na situação de precisar
defender seu direito participa desse trabalho
nacional, levando a sua contribuição para a
concretização da ideia de direito sobre a terra. Rudolf
Von Ihering, a Luta pelo Direito.

A atividade pública não raras vezes nos impõe sacrifícios no corpo e na alma. A
dedicação, o empenho, a entrega absoluta na realização de atividades voltadas ao bem
comum, em determinadas circunstancias da vida não nos asseguram retorno ao
merecido reconhecimento no transcurso da nossa jornada.
Pensar que alguém possa sofrer represália em razão de atos pretéritos praticados com
a única finalidade de oferecer o melhor possível dentro das limitações inerentes ao
atuar da Administração Pública, não importa se decorrente de infeliz ou irrazoável
interpretação das normas jurídicas, o fato é que o bem praticado em busca do melhor
interesse público que o passado de Vossas Excelências é pródigo em demonstrar, bem
revela que a intolerância está em todo lugar, mas ela existe até que a justiça se
restabeleça. Como diria Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
De outro lado é no forjar da luta que os atributos naturais sobrepõem aos ataques
rasteiros ou injustos e imerecidos como estes que lhes acometem neste momento de
grande tristeza que por certo lhes atormentam a alma.
Saibam os prezados amigos que neste momento, convicto da improcedência das
acusações cometidas a suas pessoas, a estas acusações uma única direção há de ser
tomada, qual seja, a reforma completa da injusta sentença prolatada em desfavor de
ambos.
A verdade, prezados Conselheiros, se encarregará de remover a injustiça tão perversa
a macular a honra e dignidade de Vossas Excelências em momento de tamanha
tribulação.
Aos fortes, contudo, cumpre prosseguir na luta pela restauração dos seus direitos a fim
de dar consistência aos atributos inerentes à sua personalidade tão profícua, diligente
e zelosa como poucos, na busca incessante pelo beneficio da coletividade e do bem
estar geral do povo mato-grossense, conforme testemunho de vida oferecida no
desempenho das mais diversas atividades exercidas com o brilho, perseverança e
dedicação que constituem a marcante atuação de Vossas Excelências ao longo de suas
histórias de vida.
Um grande e fraternal abraço.
Cons. Iran Coelho das Neves.
TCE/MS.

