Oficio n°. 006/2021 — Presidência

Brasília/DF, 15 de Abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro THIERS VIANA MONTEBELLO
Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) e da
Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM)

Senhor Presidente,
1.

Ao tempo que externamos a nossa satisfação e agradecimento com a distinção

promovida em relação à gestão e relacionamento institucional com a AMPCON, em
Carta direcionada às entidades associativas do Sistema de Controle Externo, saudamos
Vossa Excelência por seu aniversário, nesta oportunidade celebrado em um novo
momento da vida, com a passagem para a aposentadoria, após longa e exitosa carreira
dedicada ao serviço público.
2.

Queremos registrar, aqui, o nosso respeito pela atuação funcional de Vossa

Excelência ao longo de 27 anos no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
– TCMRJ, a maior parte deles na Presidência dessa elevada Corte, com a certeza de
que deixará um legado administrativo e institucional de expressão singular, com bons
préstimos à sociedade carioca e ao Sistema de Controle Externo, neste caso
especialmente pela ativa colaboração nas ações associativas junto à ATRICON,
CNPTC e, mais destacadamente, na Presidência da ABRACOM.
3.

Reforçamos, por entender oportuno, em comunhão com a missiva de Vossa

Excelência, a nossa visão institucional de que um saudável diálogo a nível associativo,
com as entidades diretivas e órgãos do Sistema de Controle Externo, só tem a
promover o aprimoramento funcional de todos os seus componentes ôrganicos, com o

olhar sempre direcionado à melhor prestação de serviços a sociedade. Portanto, é uma
diretriz que será sempre respeitada, especialmente quanto às pontuais divergências.
4.

Por fim, renovamos os votos de que Vossa Excelência possa desfrutar de sua

nova fase da vida, com a certeza de que empregou todos os seus esforços na construção
e desenvolvimento de um serviço público mais eficaz e um diálogo institucional
sempre constante e propositivo, no que tem o reconhecimento de nossa Associação.
Atenciosamente,

JOSÉ AMÉRICO DA COSTA JÚNIOR
Presidente

