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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2.016.
2ATA Nº 05/2.016 - Aos sete dias, do mês de junho, do ano de dois mil e
3dezesseis, às 9 horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede da
4OAB/AL, sita na Av. General Luiz de França Albuquerque, 7.100, em
5Jacarecica, AL/101-Norte, nesta cidade, compareceram ao nosso encontro,
6conforme lista de presença anexa, os seguintes membros: Srs. Pedro Guido
7da Silva(ISV), Gustavo Henrique de Albuquerque Santos(MPC/AL),
8Wellington da Silva Pereira(UFAL),
Fábio Soares Gomes(IFAL),
9Claudivan da Silva Costa(TCU), José Brandão Vieira Júnior(SEFAZ),
10Jayme Barbosa Canuto Filho(OAB/AL), José Carlos Castro(MPE/AL),
11Ricardo Rodrigues (SINDJORNAL), Fernando Teles de Farias(CEDDH) e
12Sras. Nadja Lúcia de Oliveira Peixoto(UNEAL), Cícera Ferreira da
13Silva(SINTEAL), Kátia Vasco(TCE/AL), Maria Clara Bugarim(CGE), e
14Edilma de Albuquerque Lins Barbosa(SINMED). Item 1 da Pauta:
15Apresentação novos integrantes - FOCCO - O Sr. Coordenador ao
16tempo em que agradeceu o acolhimento da Ordem dos Advogados do
17Brasil/AL, que colocou sua sede à nossa disposição para a realização de
18nosso encontro, anunciou as presenças dos Srs. Jayme Barbosa e Cícera
19Ferreira, representando a OAB/AL e o SINTEAL, respectivamente. Logo
20em seguida, o Sr. Fábio Soares sugeriu a inserção na pauta, o contratempo
21por que passa a Controladoria Geral da União (CGU), com sua integração
22ao Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle, que terá como
23resultante a perda de sua identidade e o enfraquecimento da independência
24no trabalho de combate à corrupção. Item 2 da Pauta: Aprovação da Ata
25da reunião anterior - Esta foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas,
26após o conhecimento de seu teor por todos os presentes. Item 3 da Pauta:
27Participação no Encontro Nacional – Informes/Encaminhamentos - O
28evento contou com a participação de representantes das diversas redes de
29controle, a exemplo do FOCCO-AL, Movimento Articulado de Combate à
30Corrupção(MARCCO), Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à
31Corrupção (ARCCO) e as Redes Estaduais de Controle.
De nossa
32delegação participaram as Sras. Rosa Tenório/TCE-AL, Nadja
33Peixoto/UNEAL e Consuelo Correia, Cícera Fereira e Helenice Balbino,
34representando o SINTEAL, mais os Srs. Gustavo Santos/MPC-AL, Paulo
35Patriota e Diogo Coutinho, indicados ambos pela SMCI/Maceió e Pedro
36Guido da Silva/ISV. A Coordenadora Adjunta deste Fórum, presente ao
37evento, realizou um breve relato de sua participação, afirmando que o
38encontro teve como objetivos promover uma troca de experiências entre as
39diversas instituições envolvidas com a temática, e gerar proposições para o
40avanço do combate às irregularidades administrativas, improbidade e
41crimes contra o patrimônio público. Disse, ainda, que o Sr. Francisco
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42Gominho, do Tribunal de Contas de Pernambuco, representando o
43FOCCO/PE, que esteve à frente da coordenação do ato, ficou
de
44encaminhar as propostas apresentadas, e devidamente aprovadas, a todos
45os participantes do encontro. Relatou, ainda, que aconteceu a exposição de
46nossa proposta, “Sistema de Aquisição de Poder”, apresentada pelo Sr.
47Pedro Guido, de nossa equipe, com o propósito de subsidiar a substituição
48do modelo hoje vigente, arcaico e eivado de vícios, por um processo em
49que predominem a ética e a transparência. Afirmou ela, igualmente, que
50referido processo somente funcionará a partir de ações do povo nas ruas, de
51forma ordeira e apartidária, na busca de sua autoestima. Disse, concluindo,
52que foi sugerida, na oportunidade, uma maior interação entre os órgãos
53integrantes do referido sistema e que será possível o encaminhamento de
54propostas, devidamente instruídas, para estudo da ENCCLA.
Item4 da
55Pauta: Informes Gerais - O Sr. Pedro Guido sugeriu, mais uma vez, a
56necessidade de considerarmos uma melhor capacitação dos Conselhos e de
57seus conselheiros, ao tempo em que lamentou o declínio do Fórum
58Alagoano de Conselhos de Direitos, FACOND, após o afastamento do
59Ministério Público Estadual. Manifestou, também, sua preocupação pelo
60não cumprimento da legislação dos Conselhos de Políticas Públicas, que
61conferem à sociedade organizada (movimentos sociais, organizações
62sindicais e profissionais, e militância política) a capacidade de interagir
63com o Estado na definição de prioridades e na elaboração de políticas
64públicas, constituindo
uma forma democrática de controle social.
65Prontamente, o Sr. Fábio Soares citou a conveniência de uma melhor
66preparação da sociedade civil organizada; enquanto a Sra. Edilma de
67Albuquerque condenou a forma atual de nomeação para os Conselhos
68Estadual e Municipal de Saúde. Acerca do trabalho sobre a Instrução
69Normativa voltada ao Controle Interno nos Municípios, o Sr. Coordenador
70confirmou que a Sra. Nadja Peixoto ficou de apresentar suas propostas em
71outro momento. Outro problema levantado pelo Sr. Pedro Guido acontece
72no Conselho de Alimentação Escolar – CAE –, que não funciona adequada
73e regularmente, proporcionando desvios através da corrupção. Já a Sra.
74Cícera Ferreira registrou que o problema é mais acentuado no interior do
75Estado, devido a falta de estrutura; enquanto o Sr. José Brandão disse que,
76diante da deficiência de alguns Conselhos, os controles interno e externo
77são decisivos. O Sr. Fábio Soares citou a conveniência da criação de um
78Grupo de Trabalho no FOCCO, visando o acompanhamento dos problemas
79existentes. Com esse objetivo ficou definido: o GT contaria com os
80representantes do SINMED e SINTEAL, dispondo, também,
das
81assessorias da C G U e do T C E, mais o T C U que ficaria com o controle
82interno. O Sr. José Carlos ficou de contatar com a CGU e o TCE, visando
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83um estudo preliminar do projeto sobre as ações do GT, para discussão em
84nossa próxima reunião. A Sra. Clara Bugarim informou a realização de um
85evento, juntamente com a Controladoria Geral da União, sobre o
86fortalecimento dos Conselhos Escolares. Expôs, ainda, apoiada pela Sra.
87Cícera Ferreira, o desejo de levar ao conhecimento dos pais, a importância
88desses Conselhos. O Sr. Fábio Soares propôs a necessidade da apresentação
89de projeto que tenha por objetivo a proibição sobre a compra e venda de
90votos, já para as próximas eleições. A título de exemplo, citou ele o
91WhatsApp. A Sra. Clara Bugarim agradeceu o apoio que a CGU vem
92prestando a CGE, em vários projetos. O Sr. Coordenador voltou a enfatizar
93a importância do processo de interatividade entre os órgãos de controle do
94FOCCO.
Item 5 da Pauta: Publicação do Caderno de Artigos do
95FOCCO - O Sr. Fábio Soares informou que, diante das dificuldades
96reveladas, o modelo de caderno seria alterado para uma publicação em
97formato de livro, de sua autoria, com a opção de perguntas e respostas.
98Enquanto a Sra. Nadja Peixoto manifestou seu propósito de não
99inviabilizar o projeto em formato de caderno, envolvendo a UNEAL,
100UFAL e IFAL, através de patrocínio da FAPEAL.
Item 6 da Pauta:
101Considerações Finais – Calendário de Reuniões - Exibido aos presentes
102pelo Sr. Coordenador, ficaram definidos datas e locais de nossos próximos
103encontros, a saber: 5 de julho e 2 de agosto próximos, na Defensoria
104Pública e FAPEAL, respectivamente. Quanto ao problema da CGU,
105referente ao seu processo de desmonte, o Sr. Coordenador sugeriu a
106elaboração de uma Nota de Repúdio contra referido posicionamento. A Sra.
107Kátia Vasco afirmou já haver um consenso, no grupo, sobre o assunto,
108contrário às transferências havidas. Neste momento, foi aprovada uma
109moção de apoio à preservação do status da CGU, ficando nossa
110Coordenação de enviar ofício ao mencionado órgão para consolidar nosso
111apoio incondicional à referida continuidade. Já o Sr. Ricardo Rodrigues
112assinalou a imposição de haver um pronunciamento do FOCCO, através de
113sua Coordenação, sobre a situação por que passa o País, com pedido de
114prisão de 4(quatro) políticos do alto escalão pela Procuradoria Geral da
115República. Próxima reunião deliberada para o dia 5 de julho de 2.016, a
116acontecer na Defensoria Pública deste Estado. Não havendo mais nada a
117ser discutido, foi encerrada a reunião às 12 horas, da qual, eu, Fernando
118Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai, também,
119assinada pelo Sr. Coordenador e demais membros presentes à reunião.
120
121
122
José Carlos Castro
123
Coordenador.
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