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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2.016.
2ATA Nº 01/2.016 - Aos dezesseis dias do mês de fevereiro, do ano de dois
3mil e dezesseis, às nove horas e quarenta minutos, no auditório da
4Controladoria Geral da União, sita na Av. Comendador Gustavo Paiva , nº
52.789, 4º andar do Ed. Norcon Empresarial, Mangabeiras, nesta cidade,
6compareceram à nossa reunião ordinária, conforme lista de presença anexa,
7os seguintes membros: Srs. José Carlos Castro(MPE/AL), Fernando Teles
8de Farias(CEDDH), Pedro Guido(ISV), Fábio Soares Gomes((IFAL), José
9William Gomes da Silva(CGU/AL), Luiz Antônio Palmeira Cabral(UFAL),
10Sérgio Studart(CGU), Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto(SINDAF),
11Claudivan Silva Costa(TCU)), Paulo José Monteiro Santos Lima(AGU),
12Diego Fonseca(APROMAL), Gustavo Henrique de Albuquerque Santos
13(MPC), Paulo Patriota(SMCI) e Sras. Maria Clara Bugarim(CGE),
14Helenice Balbino Silva(SINTEAL) e Rosa Maria Barros Tenório(TCE).
15Justificaram suas ausências: Srs. Antônio Carlos Gouveia,
Diogo
16Coutinho, Wellington da Silva Pereira e Sras. Nadja Lúcia de Oliveira
17Peixoto e Valéria Bezerra. Antecedendo ao item 1 da pauta, o Sr.
18Coordenador saudou a todos os presentes, citando na oportunidade o último
19encontro do FOCCO, que culminou com nossa confraternização natalina.
20Item 1 da Pauta: Aprovação da Ata da reunião anterior - Esta foi
21aprovada por unanimidade, sem ressalvas, após o conhecimento de seu
22teor por todos os presentes. Item 2 da Pauta: Balanço das atividades em
232.015 – ( 2.1) Exposição : O Sr. Coordenador fez uma análise das
24atividades do FOCCO, de sua administração, durante o exercício de 2.015,
25através da qual expôs os resultados alcançados e o esforço dedicado à
26evolução de suas atividades. De início, sobre o item relacionado a nossa
27presença às reuniões, lamentou ele a média de frequência de 14 entidades,
28das 28 integradas ao Fórum, aos nossos encontros, o que representa uma
29baixa assiduidade, e solicitou de seus membros orientar seus suplentes a
30comparecerem a referidos compromissos em suas ausências. Foi sugerida
31uma nova investida, através de convites, com o objetivo de minimizar a
32questão. No item planejamento, ressaltou várias realizações, entre as quais
33destacou:
a criação das comissões responsáveis pela condução do
34Parlamento Jovem Universitário, programa de formação política, destinado
35aos estudantes universitários, e a Comissão de Acompanhamento das
36Atividades da Assembleia Legislativa. Citou a atuação integrada dos
37diversos órgãos de controle deste FOCCO, visando a implantação dos
38Portais da Transparência nos municípios de nosso Estado, através de
39atuações do TCE, MPF e MPE e, também, na questão dos precatórios do
40FUNDEF, com o objetivo de fiscalizar a correta aplicação desses recursos,
41voltados à educação. Registrou, ainda, nossa participação junto a atividades
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42na sociedade, entre as quais destacou:
a visita ao Exmº Senhor
43Governador, visando a reativação das informações na entrada de dados
44anteriormente citada e, também, a estruturação do plano de carreira da
45CGE. Solicitou, ainda, o apoio do chefe do executivo para garantir a
46manutenção das competências da 17ª Vara da capital. Identicamente,
47nossas idas ao TCE, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal
48tiveram seu relevo em nosso projeto. Neste momento, a Sra. Rosa Tenório
49destacou o eficiente trabalho, ora realizado pelo Tribunal de Contas do
50Estado junto aos municípios. Continuando, o Sr. Coordenador salientou,
51também, nossa participação no Seminário Nacional sobre Cooperação para
52a Prevenção e o Combate à Corrupção, realizado em João Pessoa(PB); do
53mesmo modo, a integração do FOCCO à rede MARCCO ( Movimento
54Articulador de Combate à Corrupção). Relevou, identicamente, nossa
55efetiva presença, através do Sr. Pedro Guido, na reunião da ENCCLA
56(Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro),
57realizada em Brasília. Apontou, do mesmo modo, outras atividades
58desenvolvidas pelo FOCCO, a exemplo de nossas participações em
59diversas entrevistas; atuação conjunta dos órgãos de controle do FOCCO,
60em defesa da transparência dos gastos públicos e
visita de apoio ao
61Deputado Rodrigo Cunha. Outro momento importante: as duas
62representações por excesso de prazo contra a Presidência do Tribunal de
63Justiça deste Estado: uma, com o objetivo de anular o ato de nomeação do
64conselheiro do TCE Sr. Fernando Ribeiro Toledo, em razão de não
65preenchimento de requisito constitucional; a segunda, visando a busca de
66provimento judicial no sentido de compelir o Poder Legislativo Estadual a
67recolher ao Tesouro os valores retidos na fonte de seus membros e
68servidores, a título de imposto de renda pessoa física, consoante
69determinação constitucional. Diante das próximas eleições municipais,
70preocupa-nos o avanço da corrupção, não obstante as medidas de
71enfrentamento, já implantadas, através da atuação integrada de todos os
72órgãos deste Fórum, disse ele. Concluindo, o Sr. Coordenador afirmou
73sobre a necessidade de consolidação do FOCCO, como meio de aprimorar
74o trabalho até aqui desenvolvido, no combate à corrupção. (2.2) Debates
75Diante dos preços abusivos praticados sobre os combustíveis e a
76contrapartida redução da arrecadação dos impostos daí resultantes foi
77citada a necessidade de uma maior fiscalização no controle dos postos
78distribuidores do produto, visando coibir possíveis fraudes, desde a
79recepção até a venda da mercadoria. Foi sugerida, ainda, a elaboração de
80nosso planejamento, com o objetivo de levarmos a termo sua discussão na
81próxima reunião. O Sr. Claudivan propôs a apresentação de um projeto do
82TCU, visando sua exposição na próxima reunião; enquanto o Sr. Fábio

3

83Soares sugeriu a publicação, juntamente com a UFAL, de uma peça
84contendo informações sobre as atividades do FOCCO, no 2º semestre do
85corrente exercício. Já a Sra. Helenice Balbino, pediu uma fiscalização mais
86efetiva sobre a correta aplicação dos recursos dirigidos à educação. Ao
87mesmo tempo, o representante do MPE recomendou, mais uma vez, uma
88fiscalização mais diligente do próximo processo eleitoral e, também, a
89título de cautela, da fase de transição entre os que vão deixar e àqueles que
90irão assumir o novo mandato. O Sr. Pedro Guido lembrou a necessidade de
91realizarmos um trabalho mais eficaz com os Conselhos Municipais, tema já
92defendido no exercício anterior, o que provocaria uma contribuição aos
93órgãos de controle no desempenho de suas funções; ao mesmo tempo, o Sr.
94Claudivan Silva disse que os problemas dos municípios se devem,
95inclusive, a ausência de um controle interno. O Sr. Pedro Guido, voltando a
96intervir, admitiu como empecilho, a falta de autonomia do controlador. Já a
97Sra. Clara Bugarim, afirmou que a falta de conhecimento é uma realidade e
98propôs a capacitação do controlador, visando aperfeiçoar o desempenho
99dos municípios, dizendo, por outro lado, da importância da Rede de
100Controladores Municipais, cujo objetivo é desenvolver ações direcionadas
101à fiscalização da gestão pública e o combate à corrupção. O Sr. Fábio
102Soares, voltando a opinar, manifestou-se a favor da ideia de se escolher,
103através de um projeto piloto, apenas um município, com o objetivo de
104pautarmos nossos trabalhos de forma mais fundamentada. Já o Sr. Diego
105Fonseca sugeriu a elaboração de um projeto de extensão, junto a uma
106Universidade, visando sua implantação em um município; enquanto a Sra.
107Helenice Balbino, prudentemente, registrou serem alguns conselheiros
108bastante atuantes, e que acredita na melhoria da situação mesmo que não
109seja a curto prazo. Concluindo, o Sr. Pedro Guido recomendou a criação de
110uma comissão formada pelo MPE e CGU, encabeçada pelo TCE, para a
111realização de uma atividade junto aos Conselhos Municipais, nas áreas de
112educação e saúde. - Item 3 da Pauta: Eleição da nova coordenação 113Após a Abertura das discussões sobre o processo eletivo da nova
114coordenação, e feitas considerações sobre o trabalho desenvolvido na
115gestão do ano anterior, a Comissão Executiva foi reconduzida para mais um
116mandato por unanimidade dos presentes. O Sr. Coordenador agradeceu a
117confiança nele depositada por sua reeleição à coordenação do FOCCO,
118citando alguns projetos a serem cumpridos, ao tempo em que afirmou
119esperar contar com a colaboração de todos. Item 4 da Pauta: Informes 120foi lembrada, novamente, a conveniência de convidarmos órgãos e
121entidades deste Fórum, que se encontram ausentes, a voltarem a
122comparecer às nossas reuniões e reintegrarem-se, assim, às atividades do
123FOCCO. Item 5 da Pauta: Considerações finais: O Sr. Coordenador,
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124após ouvir o colegiado, definiu a data de 8 de março seguinte, para a
125realização de nosso próximo encontro, que acontecerá no Tribunal de
126Contas da União, ficando desde já, o de abril agendado para o Instituto
127Federal de Alagoas. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a
128reunião às 11 horas e 40 minutos, da qual, eu, Fernando Teles de Farias,
129Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai, também, assinada pelo Sr.
130Coordenador e demais membros presentes à reunião.
131
132
133
José Carlos Castro
134
Coordenador.
135
136
Fernando Teles de Farias
137
Secretário Ad hoc.
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Fábio Soares Gomes
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Gustavo Henrique de Albuquerque Santos
MPC
Paulo Patriota
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Maria Clara Bugarim
CGE
Helenice Balbino Silva
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Rosa Maria Barros Tenório
TCE/AL

