
DISCURSO 

ASSOCIAÇÃO À ATRICON 

 

 

É, realmente, com muito prazer e honra que, hoje, associo-me à 

ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil). 

Ao lado do colega e amigo Ministro Marcos Bemquerer Costa, 

passo a também a ser um representante do Tribunal de Contas da União dentre 

aqueles que compõem o notável quadro de associados da instituição. 

Para mim, este ato cresce em importância por envolver uma 

entidade que, além de defender as prerrogativas de seus associados, dedica-se, 

prioritariamente, à defesa institucional dos tribunais de contas. 

O papel que vem sendo desempenhado pela ATRICON desde a 

sua criação nos inspira e enche de orgulho na medida em que fortalece a 

função exercida pelos tribunais de guardar o equilíbrio fiscal e a transparência 

da gestão.  

Hoje presidida pelo caro Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal 

(TCE/PE), na pessoa de quem homenageio todos os demais membros da 

direção e associados aqui presentes, a ATRICON tem se mantido firme no 

propósito de buscar o aperfeiçoamento das cortes de contas. Como membro do 

Tribunal de Contas da União, gostaria de destacar as nossas auditorias 

coordenadas, que contam com o apoio decisivo dos tribunais de contas dos 

Estados e dos Municípios ao tratar de temas de relevante interesse público e 

social (tal como o ensino médio, meio ambiente, etc). Este é um exemplo 

efetivo de integração entre órgãos de controle visando ao aperfeiçoamento das 

políticas públicas e dos instrumentos de controle. 



Ao mesmo tempo, a ATRICON enfrenta novos desafios impostos 

pela cada vez mais crescente expectativa da sociedade em ver os recursos 

públicos empregados adequadamente e de modo eficiente, atendendo o bem 

comum.  

Assim sendo, é com o espírito colaborativo e com muita 

disposição que me junto à ATRICON nesta caminhada.  

Muito obrigado! 

 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2014. 

 

 

BENJAMIN ZYMLER 

Ministro do Tribunal de Contas da União 
 


