
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE ABRIL DE 2.015. 1 

ATA Nº 03/2.015  -  Aos catorze dias do mês de abril, do ano de dois mil e 2 

quinze, às nove horas e vinte e cinco minutos, no auditório do Departamento 3 

Estadual de Trânsito de Alagoas – DETRAN/AL, sito na Av. Menino 4 

Marcelo, 99 – Cidade Universitária, nesta cidade, compareceram à nossa 5 

reunião ordinária, conforme lista de presença anexa, os seguintes membros: 6 

Srs. Fernando Teles de Farias(CEDDH),  José Carlos Castro(MPE),  Antônio 7 

Carlos Gouveia(OAB),  José William Gomes da Silva(CGU),  Marcelo 8 

Jatobá Lobo(MPF),  Rafael Paiva(APROMAL),  Pedro Guido(ISV),  Fellipe 9 

Mamede(SMCI-Maceió),  Marcos Sérgio da Silva Ferreira 10 

Neto(SINDAF/AL),  Sérgio Studart(DETRAN/AL),  Roberto Curi(DPF),  11 

José Janaildo(TCU),  e Sras. Maria Clara Bugarim(CGE),  Valéria 12 

Bezerra(RFB), Helenice Balbino(SINTEAL),  Rosa Maria Barros 13 

Tenório(TCE),  Kátia Vasco(TCE)  e  Edilma Albuquerque Lins 14 

Barbosa(SINMED).   Item 1 da Pauta: Aprovação da Ata da reunião 15 

anterior -  A  Ata de nossa reunião ordinária de 3 de março de 2.015, após 16 

sua leitura, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade.  Item 2 da Pauta: 17 

Apresentação de novos integrantes /atualização de cadastros  -  O Sr. 18 

Coordenador divulgou o nome do Sr. Fábio Soares Gomes, indicado 19 

representante do Instituto Federal de Alagoas – IFAL; nome já 20 

comprometido com as ações do Parlamento Jovem Universitário, afirmou o 21 

Sr. Pedro Guido. Continuando, o Sr. J. Carlos anunciou e apresentou o 22 

designado pelo Sindicato dos Servidores em Arrecadação e Finanças da 23 

Secretaria da Fazenda – SINDAF,  Sr. Marcos Sérgio, eficiente colaborador 24 

no trabalho de combate à corrupção, objeto do FOCCO. Presente à reunião, 25 

o indicado fez um breve histórico das ações da organização por ele 26 

representada. Sobre o Sindicato, a Sra. Rosa Tenório, confirmando as 27 

palavras do Sr. Coordenador, disse da importância de sua participação neste 28 

Fórum. Em seguida, após lamentar a ausência da Secretaria da Fazenda neste 29 

colegiado, submeteu à aprovação o nome da Instituição, sendo esta aprovada 30 

por unanimidade, juntamente com o Sindicato do Fisco de Alagoas – 31 

SINDIFISCO/Al, a integrarem a relação de componentes do Fórum. Ainda, 32 

sobre o não comparecimento da SEFAZ aos nossos encontros, a Sra. Clara 33 

Bugarim ficou de intermediar através de uma ação de convencimento,  seu 34 

retorno a este colegiado. Já o Sr. Pedro Guido disse da importância de um 35 

trabalho de conscientização, visando à reintegração não só da Secretaria da 36 

Fazenda, mas, também, com relação aos demais órgãos e entidades ausentes 37 

de nossas reuniões. Com relação ao CREA/AL, a Sra. Rosa Tenório ficou de 38 

reiterar o convite anteriormente feito a esse Conselho.  Item 3 da Pauta: 39 

Avaliação da visita ao Governador e definição das programadas ao 40 



 

TJ/TCE/ JF  -  O Sr. Coordenador ao tempo em que afirmou a boa 41 

receptividade do Excelentíssimo Senhor Governador à nossa visita  e 42 

destacar a importância da atualização do Portal da Transparência do Estado, 43 

lamentou sua atitude em desconsiderar o trabalho realizado pelas Sras. Rosa 44 

Tenório e Kátia Vasco,  quando à frente da CGE; enquanto a Sra. Clara 45 

Bugarim, a exemplo do Sr. J. Carlos, declarou que se sentiu constrangida 46 

diante da situação e enalteceu o trabalho realizado na CGE, não só pela Sra. 47 

Rosa Tenório, mas, também, pela Sra. Kátia Vasco,  concluindo que sua 48 

antecessora fez o melhor diante das condições de trabalho então existentes.  49 

Continuando, o Sr. Coordenador confirmou que os objetivos de nossa visita 50 

ao Excelentíssimo Senhor Governador foram atingidos. Já o Sr. Antônio 51 

Carlos afirmou que o chefe do Executivo ficou bastante satisfeito com nossa 52 

ida ao Palácio, declarando que seu Governo está aberto e se coloca à 53 

disposição do FOCCO no combate à corrupção. Serviu-se ele da 54 

oportunidade,  para fazer um breve histórico do DETRAN/AL, órgão, hoje, 55 

por ele muito bem dirigido.  Ato contínuo, a Sra. Rosa Tenório disse da 56 

incômoda situação por que passou, lamentando, seriamente, o mutismo dos 57 

membros do FOCCO, ali presentes. Em sua oportuna e legítima defesa, não 58 

obstante as palavras de apoio antes citadas, mas diante do silêncio de todos 59 

naquela oportunidade, confirmou o que já havíamos constatado a respeito da 60 

evolução por que passou a CGE, sob seu comando, não obstante as 61 

dificuldades apresentadas, sobretudo a escassez de recursos. Quanto às 62 

demais visitas ficou definido: O Sr. Antônio Carlos fará o contato com o 63 

Tribunal de Justiça; o Sr. Ênio Andrade, com o TCE e o Sr. Marcelo Jatobá, 64 

com o MPF, com o objetivo de agendarem nossa ida a esses poderes.   Item 65 

4 da Pauta: Informes/implementação dos Portais da Transparência  -  A 66 

Srs. Rosa Tenório afirmou que 32 (trinta e dois) de nossos municípios, ainda, 67 

não têm registro algum no Portal da Transparência e que os problemas 68 

existem, mas que a situação pode e deve melhorar consideravelmente, 69 

mediante a continuidade de uma política de diálogo permanente com os 70 

gestores, concluiu ela.  O Sr. Coordenador sugeriu, então, a publicação dos 71 

dados do TCE, visando a conscientização das Prefeituras no avanço e 72 

utilização do Portal.  A Sra. Kátia propôs medidas mais enérgicas contra os 73 

municípios que não vêm cumprindo com suas obrigações.  Afinal, estamos 74 

há 3(três) anos de sua implantação, afirmou ela.  Em relação ao Portal, a 75 

Controladora Geral do Estado confirmou que o Estado, hoje, empenha-se por 76 

um trabalho ético e transparente, sem se afastar do necessário processo de 77 

modernidade.  Por outro lado, não obstante a página oferecer a maioria dos 78 

itens exigidos para  interação com o usuário,  admitiu a impossibilidade de 79 

nos afastar das últimas colocações no ranking nacional, diante da débil 80 



 

infraestrutura existente. O Portal deve ser melhorado, com certeza, mas não 81 

devemos criar grandes expectativas e nosso maior problema, hoje, é no 82 

quesito usabilidade, concluiu. O Sr. Coordenador registrou a importância de 83 

sua efetivação em todos os municípios, para que Prefeituras e Câmaras 84 

Municipais se integrem, com a máxima brevidade, às exigências da Lei de 85 

Acesso à Informação – LAI.   Há a necessidade de se retomar essa demanda, 86 

que exige a elaboração de um processo de análise da utilização do site, disse 87 

ele; enquanto o Sr. Sérgio Studart lembrou que os órgãos de controle estão 88 

perpetuando o problema, pela falta de cumprimento das necessárias 89 

providências, a exemplo de uma ação de improbidade administrativa contra 90 

os maus gestores.  Imediatamente, o Sr. Pedro Guido admitiu, mais uma vez, 91 

a fragilidade de nossas leis, que deixam janelas à efetivação da corrupção e 92 

clamou por uma reforma política urgente. Já o Sr. José Janaildo, apoiado 93 

pelo representante do Departamento de Polícia Federal, assegurou a 94 

necessidade de trabalharmos na evolução do processo de nossas atividades, 95 

fortalecendo o Sistema de Cadastro e Prestação de Contas  - SICAP, 96 

expressivo insumo para as necessidades no combate à corrupção, a favor da 97 

ética e transparência na atuação dos diversos agentes.  O Sr. J. Carlos sugeriu 98 

o aperfeiçoamento dos sistemas de cobrança aos municípios, pelos órgãos de 99 

controle e aguardar a resposta do TCE às propostas apresentadas. 100 

Comunicou, ainda, a implantação do Interlegis na Assembleia Legislativa, 101 

programa desenvolvido pelo Congresso Nacional, de modernização e 102 

integração do Poder Legislativo nos seus níveis federal, estadual e municipal, 103 

e de promoção da maior transparência e interação desse Poder com a 104 

sociedade. Concluindo, diante do que se afirmou, o Sr. Marcos Sérgio 105 

declarou ser, ainda, obscuro o relacionamento entre o ente público e os 106 

prestadores de serviço e fornecedores.  Item 5 da Pauta: Parlamento 107 

Jovem Universitário - O Coordenador do Projeto, Sr. Pedro Guido, 108 

informou já haver articulado com a UFAL, IFAL e UNEAl, junto aos quais 109 

definiu a participação efetiva e total de 50(cinquenta) integrantes. O projeto 110 

deverá contar com a assistência dos órgãos de controle do Fórum e terá como 111 

objetivo principal a produção de multiplicadores, visando sua expansão, 112 

através da presença real da sociedade civil, devido, principalmente, ao déficit 113 

hoje existente no quadro de pessoas dos órgãos de controle e fiscalização do 114 

governo. A proposta, disse ele, é iniciar a capacitação já no início do próximo 115 

mês de maio.  Item 6 da Pauta: Atuação da comissão de 116 

acompanhamento das atividades da ALE -  Foi proposta pela comissão, 117 

visita a todos os espaços da Assembleia, iniciando pelos gabinetes dos 118 

ilustres deputados e do controlador interno.  Sobre a representação, o Sr. 119 

Coordenador ficou de encaminhar à Presidência daquela Casa, através de 120 



 

ofício, os nomes dos Srs. Pedro Guido, Nadja Peixoto, Rosa Tenório e 121 

Valéria Bezerra, responsáveis pela incumbência. 122 

Item 7 da Pauta: Encontro dos FOCCO na Paraíba -  O Encontro 123 

Nacional de Movimentos de Combate à Corrupção, está programado para 124 

acontecer entre os dias 19 e 21 de maio próximos, no centro Cultural Ariano 125 

Suassuna  do Tribunal de Contas da Paraíba. Contará com diversas atividades 126 

como palestras, oficinas e apresentação de experiências sobre práticas de 127 

transparência e controle social, tendo como objetivo conquistar o 128 

engajamento dos cidadãos nas ações de combate à corrupção, disse o Sr. 129 

Coordenador, confirmando a participação de integrantes deste Fórum no 130 

evento.  Item 8 da Pauta: Informes Gerais - A Sra. Clara Bugarim 131 

comunicou que irá participar no dia 16 de abril próximo, em Brasília, do 132 

evento Transparência na Administração Pública.  O Sr. Coordenador disse, 133 

mais uma vez, da necessidade da presença de todos no grupo de email recém-134 

criado para integrar melhor os componentes do FOCCO. Sobre a 17ª Vara, a 135 

posição do Governador é a de garantir a manutenção dos poderes daquela 136 

instância, disse ele, finalizando. Não havendo mais nada a ser discutido, foi 137 

encerrada a reunião às 12 horas e 45 minutos, da qual, eu, Fernando Teles de 138 

Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai, também, assinada 139 

pelo Sr. Coordenador e demais membros presentes à reunião. 140 

 141 
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