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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2.015.
2ATA Nº 07/2.015 - Aos quatro dias do mês de agosto, do ano de dois mil
3e quinze, às nove horas e vinte minutos, no auditório da Controladoria
4Geral da União, sita na Av. Comendador Gustavo Paiva , nº 2.789, 4º andar
5do Ed. Norcon Empresarial, Mangabeiras, nesta cidade, compareceram à
6nossa reunião ordinária, conforme lista de presença anexa, os seguintes
7membros: Srs. José Carlos Castro(MPE/AL), Fernando Teles de
8Farias(CEDDH), Ricardo Rodrigues(SINDJORNAL), José William Gomes
9da Silva(CGU), Wellington Pereira(UFAL), José Janaildo dos
10Santos(TCU), Marcelo Aragão(TCU), Marcelo Jatobá Lobo(MPF), Diogo
11Silva Coutinho(SMCI), Gustavo Henrique Albuquerque Santos(MPC/AL),
12Fernando Coelho de Carvalho(SMCI), Wilton Franklin Costa(SMCI),
13Jalves Mendonça Nicácio(SEMARHP), Pedro Guido(ISV), Luiz Antônio
14Palmeira Cabral(UFAL) e Sras. Nadja Lúcia de Oliveira Peixoto(UNEAL),
15Valéria Bezerra(RFB), Rosa Maria Barros Tenório(TCE/AL) e Edilma de
16Albuquerque Lins Barbosa(SINMED). Item 1 da Pauta: Aprovação da
17Ata da reunião anterior - Após o conhecimento de seu teor por todos os
18presentes, esta foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Item 2 da
19Pauta - Informes: (2.1) – Parlamento Jovem Universitário – A Sra.
20Valéria Bezerra apontou os problemas havidos com as greves e recessos das
21Universidades, registrando, por outro lado, os produtivos encontros de
22apresentação e estudo dos portais da câmara e do poder executivo
23municipal, ocorridos com os jovens parlamentares na Receita Federal;
24enquanto o Sr. Pedro Guido confirmou a existência do problema com a
25greve, mas que teria mantido contato com a Secretaria Municipal de
26Educação, juntamente com o Sr. Luiz Antônio, visando o planejamento de
27algumas palestras para o público inserido no contexto da Educação de
28Jovens e Adultos. Quanto ao estudo dos portais, destacou a inexistência de
29algumas informações na rubrica referente ao consumo de combustíveis e,
30também, a não identificação dos veículos à disposição dos Srs. Vereadores,
31o que torna impossível uma verificação mais precisa dessas despesas,
32devido ao atual processo de desregramento. (2.2) – Preparação para o
33Dia Internacional de Combate à Corrupção - O Sr. José William
34afirmou que, não obstante o contingenciamento orçamentário, irá realizar o
35evento e que, para tanto, espera contar com o apoio dos parceiros e,
36também, evidentemente, com o da tecnologia hoje existente. Disse, ainda,
37da possibilidade de realizar referido evento, no auditório do edifício da
38Norcon, onde funciona a CGU. O Sr. Coordenador considerou
39imprescindível a participação de todos os aliados das comemorações
40anteriores. Já a Sra. Nadja Peixoto julgou necessária a elaboração de um
41planejamento, com propostas efetivas, solicitando de todos a apresentação
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42dessas sugestões na próxima reunião. (2.3) – Outros - O representante do
43MPF apresentou a proposta de adesão à campanha nacional de 1,5 milhão
44de assinaturas em todo o País, com o objetivo de oferecer suporte ao
45Projeto de Lei de iniciativa popular, para ser entregue ao Congresso
46Nacional com medidas contra a corrupção. Para tanto, sugeriu a consulta ao
47site www.10medidas.mpf.mp.br. Informou, ainda, que o MPF ingressou
48com uma ação de improbidade administrativa contra os municípios que, até
49agora, não aderiram ao Portal da Transparência. O Sr. José Carlos
50comunicou que o TCE/AL participará do evento “Jornadas Científicas”,
51promovido pelo Instituto Rui Barbosa, no próximo dia 10, às 8h30, com a
52presença do presidente do IRB. O analista de contas, Sr. Bergson
53Vasconcelos, proferirá a palestra sobre o tema”Controle de Resíduo
54Sólido”, concluiu ele. Já o Sr. Pedro Guido informou que o Instituto Silvio
55Vianna, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
56Federal de Alagoas, está com inscrições abertas para a 23ª turma do curso
57de “Disseminadores de Cidadania”, com início previsto para o próximo 1º
58de setembro. Item 3 da Pauta - Explanação sobre o Programa
59“Informa Maceió” - A demonstração ficou a cargo do Sr. Jalves Nicácio,
60coordenador–geral da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria
61Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio
62(SEMARHP), que apresentou os aspectos positivos da criação da referida
63plataforma, através de suas funcionalidades, estatísticas e, principalmente,
64dos resultados alcançados pelo projeto. O programa está em conformidade
65com a Lei de Acesso à Informação, despontou a partir da necessidade de
66uma maior proximidade com a população, visando esclarecer suas dúvidas;
67é de fácil comunicação e já se encontra à disposição de todos, afirmou ele.
68Em seguida, o Sr. Pedro Guido procurou saber sobre os custos do projeto,
69tendo o Sr. Jalves Nicácio afirmado que a Tecnologia da Informação ficara
70por conta da Secretaria Municipal do Planejamento e do Desenvolvimento,
71ao que o Sr. Guido sugeriu a utilização de idêntica técnica pelos
72municípios, que não vêm cumprindo com a apresentação de seus Portais da
73Transparência. A Sra. Rosa Tenório elogiou a Prefeitura local, pela
74implantação do Sistema Eletrônico de Informação, o e-SIC, que tem como
75propósito regulamentar o direito constitucional que garante a qualquer
76interessado pleno acesso às informações públicas, sendo elas de uso
77particular, coletivo ou geral, concluindo ela sobre a possibilidade de o
78município ceder gratuitamente a tecnologia para implantação nos demais
79municípios. Item 4 da Pauta - Deliberações sobre proposições da
80reunião anerior: 4.1) – CNJ, MPF, Governador, TJ, SINDIFISCO 81Objeto de tema (item 5 da pauta de nossa reunião anterior). O Sr.
82Coordenador confirmou o que se discutira naquele encontro, informando,
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83mais uma vez, sobre as razões da não evolução de referidos processos. A
84título de registro, citou ele a ação que o Ministério Público entrou no
85Tribunal de Justiça contra a nomeação de Fernando Toledo no Tribunal de
86Contas do Estado, pelo não cumprimento de exigências constitucionais de
87conduta ilibada e idoneidade para assumir o cargo de conselheiro e,
88também, a ação civil pública contra a Assembleia Legislativa por não
89repassar ao Tesouro Estadual o imposto de renda descontado de seus
90membros e servidores. Ambas, contando com a generosa suspensão de
91respectivas liminares pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça. Diante do
92incômodo, foi sugerido o encaminhamento do problema ao Conselho
93Nacional de Justiça, a título de representação, por provocação do FOCCO.
94O Sr. Ricardo Rodrigues destacou que os gestores atuais do Tribunal de
95Contas do Estado vêm recolhendo o tributo normalmente, e que o problema
96é com o não repasse dos valores descontados e não recolhidos pelas
97administrações anteriores. Continuando, abordou a herança deixada por um
98ex-governador que emitiu títulos para pagamentos de precatórios, que o
99estado sequer possuía. Para tanto, utilizando-se de um acordo firmado por
100seu antecessor, que declarava ser o estado devedor e que deveria devolver
101300 milhões de reais para os usineiros, tratando o acordo como uma dívida
102do estado, burlando, assim, a Constituição. Já o Sr. Luiz Antônio afirmou
103que, devido ao protelamento do judiciário, mesmo encaminhando o
104processo ao CNJ, seria oportuno levar ao conhecimento da população,
105explorando o fato através da imprensa. O Sr. Coordenador informou da
106existência de diversas ações, que se encontram dormitando no Tribunal de
107Justiça contra prefeitos, e disse da necessidade de se proceder um
108levantamento da situação, com o objetivo de se iniciar um processo efetivo
109de cobrança sobre o andamento dessas demandas. O Sr. Coordenador,
110apoiado pelo representante pelo MPF, disse da necessidade de se solicitar
111providências, juntamente com os órgãos de controle, sobre a situação das
112ações que se encontram paradas no Tribunal de Justiça do estado. Foi,
113também, citada a imprescindibilidade de se provocar a Procuradoria Geral
114da República sobre o andamento do processo referente à operação Taturana
115deflagrada em 2007 pela Polícia Federal, cujo objetivo foi dissolver uma
116organização criminosa instalada na Assembleia Legislativa deste estado,
117que se encontra inerte desde aquele ano. O Sr. Pedro Guido, lamentando,
118afirmou que continuam os problemas na Assembleia Legislativa; agora,
119com a contratação, presumivelmente, desnecessária de mais cento e vinte
120funcionários, apesar da crise enfrentada pelo estado. Item 5 da Pauta –
121Considerações Finais - Foi comunicado o início, ainda, neste mês de
122agosto, dos trabalhos da comissão do FOCCO, representada pelos Sr. Pedro
123Guido e Sras. Nadja Peixoto, Rosa Tenório e Valéria Bezerra, na
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124Assembleia Legislativa.
Finalizando, O Sr. Pedro Guido voltou a
125manifestar sua estranheza pelo não cumprimento do prazo de 60(sessenta)
126dias, contados do seu recebimento, pelo TCE, visando à emissão do parecer
127prévio para apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Prefeito da
128Capital. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a reunião às
12912 horas, da qual, eu, Fernando Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a
130presente Ata, que vai, também, assinada pelo Sr. Coordenador e demais
131membros presentes à reunião.
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