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DE

Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, a ser realizada em data oportuna, a fim de
homenagear o Tribunal de Contas do Amazonas, que comemora em outrubro deste
ano, 70 anos de criação.

JUSTIFICAÇÃO
O Tribunal de Contas do Amazonas comemora, em outubro deste ano,
70 anos de criação com a marca da excelência no controle das contas públicas do
Estado.
Um órgão que poderia ser apenas auxiliar do Legislativo, como assim
prevê a Constituição, mas que no Amazonas representa muito mais do que isto.
Dentro de suas competências constitucionais, consegue inovar, fiscalizando as
contas públicas e preservando a nossa Amazônia.
Uma Corte de Contas que vem se aprimorando ao longo das décadas e
que tem servido de exemplo para os demais Tribunais tanto no controle ambiental
quanto nos investimentos em tecnologia.
Com uma atuação marcante no julgamento de aposentadorias, pensões
e demais processos – sem estoque processual de anos anteriores – o Tribunal de
Contas do Amazonas tem sido exemplo nacional em auditorias públicas.
Com a missão de fiscalizar um território continental como o
Amazonas, nenhum município deixa de ter as contas analisadas, in loco, pelos
técnicos do Tribunal de Contas.
Enfrentando a distância, as intempéries climáticas, as adversidades
logísticas, a Corte de Contas do Amazonas se reinventou ao enfrentar a pandemia
do novo coronavírus e não deixar de fiscalizar as contas públicas para garantir que
os recursos públicos sejam corretamente aplicados.
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É um Tribunal que faz muito mais do que o trivial. Que inova, que
tem um corpo técnico altamente qualificado e que realmente veste a camisa para
garantir o melhor para a população do nosso Estado.
É com orgulho que registro os 70 anos do Tribunal de Contas do
Amazonas – o guardião dos recursos público no Amazonas e que merece todos os
aplausos desta Casa.
Sala das Sessões,

de

Senador Eduardo Braga
(MDB - AM)
Líder do MDB
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Durante a pandemia, o Tribunal de Contas inovou, funcionou 100% em
homeoffice e manteve as fiscalizações e análise das contratações e destinação dos
recursos públicos no Amazonas.

