
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE OTUBRO DE 2.015. 1 

ATA Nº 09/2.015  -  Aos treze  dias do mês de outubro , do ano de dois mil 2 

e quinze, às nove horas e quarenta minutos, na sala dos Conselhos, no prédio 3 

da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, sito na Av. 4 

Lourival Melo Mota, s/n – Tabuleiro dos Martins, nesta cidade, 5 

compareceram à nossa reunião ordinária, conforme lista de presença anexa, 6 

os seguintes membros: Srs. José Carlos Castro(MPE),  Fernando Teles de 7 

Farias(CEDDH),  Wellington da Silva Pereira(UFAL),  Luiz Antônio 8 

Palmeira Cabral (UFAL),  Francisco César N. Belarmino (CGU),  Antônio 9 

Carlos Gouveia(OAB),  Pedro Guido(ISV),  Sérgio Studart(CGU) e Sras.  10 

Nadja Lúcia de Oliveira Peixoto (UNEAL), Rosa Maria Barros 11 

Tenório(TCE),  Valéria Bezerra(RFB) e Edilma de Albuquerque Lins 12 

Barbosa(SINMED).  Antecipando-se à agenda, aconteceu a apresentação do 13 

Magnífico Reitor da UFAL, anfitriã do evento, Dr. Eurico Lobo, pelo Sr. 14 

Coordenador, que agradeceu a cessão do espaço para a realização de nosso 15 

encontro.  Em seguida, o ilustre Reitor disse da satisfação de nos receber e 16 

que a Universidade estará, permanentemente, à disposição do FOCCO, tendo 17 

em vista a sintonia existente entre as duas instituições, pautada no eficiente 18 

combate à corrupção.    Item 1 da Pauta: Aprovação da Ata da reunião 19 

anterior  - Após o conhecimento de seu teor por todos os presentes, esta foi 20 

aprovada por unanimidade,  sem ressalvas.  Logo após, o Sr. Coordenador 21 

registrou  a entrega, através da Comissão de Capacitação, de documento à  22 

Câmara de Vereadores, solicitando  cópias de comprovantes referentes à 23 

prestação de serviços, de contratos existentes e o fornecimento de registros 24 

relativos à verba de gabinete; e, ainda, o encaminhamento de ofício ao 25 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, informando  a respeito de 26 

nossa posição sobre a sua suposta pretensão de preterir um dos 3(três) 27 

membros do Ministério Público de Contas para o cargo de Conselheiro do 28 

Tribunal de Contas deste Estado, em favor do Deputado Olavo Calheiros, 29 

seu tio.   Item 2 da Pauta:  Apresentação de representante do Conselho 30 

Estadual de Saúde ( Descarte Irregular de Medicamentos  pela 31 

SESAU/Debates)  - O mandatário do CES/AL não compareceu. Entretanto, 32 

o Sr. Coordenador afirmou que o Ministério Público está atento e apurando 33 

se procedem as supostas irregularidades apontadas, verificando a informação 34 

de que milhares de medicamentos e materiais vencidos foram incinerados. 35 

Sobre o assunto, o Sr. Pedro Guido alegou que referido procedimento 36 

aconteceu na gestão anterior. Já a Sra. Edilma de Albuquerque disse da 37 

impossibilidade do comparecimento daquele representante. Registrou, por 38 

outro lado, o grande desperdício e a total falta de controle de medicamentos 39 

pela Secretaria, sugerindo a convocação, mais uma vez, do Conselho 40 



 

Estadual de Saúde. Foram questionados pelos presentes, problemas 41 

relacionados com a aquisição de remédios com curto prazo de validade e, 42 

também, quanto às condições de armazenamento desses produtos. Voltando 43 

a intervir, o Sr. Pedro Guido sugeriu a criação de uma comissão do FOCCO 44 

para acompanhar desde o processo de aquisição, até a 45 

liberação/fornecimento dos medicamentos. O Sr. Antônio Carlos disse da 46 

importância do efetivo controle, sob todos os aspectos, para se evitar 47 

mencionados desmandos e sugeriu, pedagogicamente, a elaboração de ofício 48 

ao Conselho, solicitando as devidas informações e providências, visando 49 

uma solução para o problema; enquanto o Sr. Sérgio Studart afirmou 50 

acreditar mais numa medida corretiva. Já a Sra. Rosa Tenório propôs uma 51 

reunião com a Secretária, com o objetivo de se contextualizar como funciona 52 

todo o procedimento, desde o encaminhamento à Comissão Permanente de 53 

Licitação – CPL, passando pelo processo de armazenamento, inclusive a 54 

distribuição dos produtos. Diante das discussões em torno da pauta, o Sr. 55 

Coordenador levantou problemas relacionados com a disponibilidade dos 56 

membros e dos poderes do FOCCO, sugerindo, então, levar o problema para 57 

a reunião dos órgãos de controle, a acontecer na Controladoria Geral da 58 

União – CGU, em data a ser definida, para que sejam cobradas as devidas 59 

providências da Secretaria e do Conselho, visando uma solução para os 60 

problemas apresentados.  Item 3 da Pauta:  Dia Internacional de Combate 61 

à Corrrupção – Encaminhamentos do evento:  O Sr. Sérgio Studart 62 

afirmou que, até o momento, não tem nada definido.  Descartou, desde já, a 63 

possibilidade da presença do Dr. Sérgio Moro no acontecimento, mas que 64 

iria empenhar-se na vinda de outro Procurador Federal, vinculado à operação 65 

“Lava Jato”. Relevou a presença do Sr. Antônio Carlos Gouveia, como 66 

mediador da solenidade, ficando este de verificar, junto à Controladoria 67 

Geral do Estado, a probabilidade de conseguir a liberação do Centro de 68 

Convenções Ruth Cardoso, destacando, por fim, também, a importância de 69 

se publicizar, com a devida antecedência, a realização do evento. A 70 

Coordenação ficou de providenciar, através de ofício, a solicitação do espaço 71 

daquele Centro Cultural.  Item 4 da Pauta – Deliberações  -  (4.1)  IRPF 72 

das Câmaras: A propósito do problema, sugeriu o Sr. Coordenador a 73 

solicitação às  Câmaras Municipais informações a respeito desse tributo 74 

descontado de seus funcionários, a ser recolhido aos respectivos Tesouros 75 

Municipais.  A Sra. Rosa Tenório disse haver a possibilidade de realizar um 76 

levantamento no Tribunal de Contas do Estado, referente a algumas cidades, 77 

relativo ao exercício de 2014.  (4.2)  Parlamento Jóvem Universitário:  O 78 

Sr. Pedro Guido voltou a citar as dificuldades já mencionadas em nossa 79 

reunião anterior com o não comparecimento dos jovens parlamentares. 80 



 

Apontou os problemas das greves e recessos das Universidades e, também, 81 

a   desmotivação e o baixo interesse da juventude, não obstante tratar-se de 82 

um público mais qualificado, do ensino acadêmico. A Sra. Valéria Bezerra 83 

destacou que a presente etapa do projeto não vem atingindo idêntico 84 

interesse, a exemplo do despertado nas apresentações da primeira fase do 85 

planejamento. Visando uma solução para a resistência dos alunos, após 86 

várias discussões em torno do assunto, foi acatada a sugestão do Sr. Sérgio 87 

Studart no sentido de levarmos o problema para os Jovens Parlamentares, 88 

procurando saber as verdadeiras razões dessa dispersão. Já o Sr. Pedro Guido 89 

pontuou, mais uma vez, os problemas que vêm ocorrendo no planejamento 90 

do programa, em consequência do não fornecimento dos documentos 91 

solicitados à Câmara Municipal desta cidade, enquanto o Sr. Luiz Antônio, 92 

apoiando a ideia do Sr. Sérgio Studart, sugeriu a produção de um 93 

planejamento para a realização das tarefas e indicou, também, a necessidade 94 

de levarmos em consideração os custos com o deslocamento dos  Jovens 95 

Parlamentares, além do problema da insegurança tão acentuada no momento 96 

atual. Vamos procurar saber quais as expectativas desses jovens, disse  ele.  97 

Item 5 da Pauta – Informes  - (5.1) Eventos:  O Sr. Coordenador lembrou 98 

a todos a realização de dois eventos:  o lançamento da Rede de 99 

Controladorias do Estado de Alagoas, a acontecer no próximo dia 14, no 100 

Hotel Ritz Lagoa da Anta, com a presença do ministro do Tribunal de Contas 101 

da União(TCU), Augusto Nardes, que apresentará a palestra Governança 102 

Pública: o Desafio do Brasil; e o Fórum Permanente de Educação Fiscal do 103 

Estado de Alagoas, que se realizará no dia 15 do corrente, às 14 horas e trinta 104 

minutos, no auditório da Escola Fazendária, situada na Rodovia AL-101 105 

Norte, Km 3,5 – Jacarecica, nesta cidade. Este, objeto de citação, também, 106 

da Sra. Valéria Bezerra. (5.2) Portais de Transparência: O Sr. Coordenador 107 

afirmou que o FOCCO, através da participação efetiva dos órgãos de 108 

controle, vem tomando as devidas providências, visando a regularização das 109 

instituições que, ainda, não fazem uso da referida ferramenta; já a Sra. Rosa 110 

Tenório declarou que o Tribunal de Contas do Estado vem trabalhando com 111 

os 102 municípios do Estado, para até o final de dezembro do corrente 112 

exercício, apresentar um resultado mais efetivo e convincente.  (5.3) Outros:  113 

Sobre a contestação  contra  a Assembleia Legislativa por não repassar ao 114 

Tesouro Estadual,  o imposto de renda descontado de seus membros e 115 

servidores, objeto de discussão e deliberação neste FOCCO,  encaminhada e 116 

entregue à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, com pedido para 117 

que, diante dos fatos narrados no respectivo documento, se instaure o 118 

competente processo legal administrativo para aplicação da sanção 119 

disciplinar cabível e prevista em lei, comunicou o Sr. Coordenador que 120 



 

referida demanda irá a julgamento no TJ/AL, às 9 horas do próximo dia 121 

20(vinte). O Sr. Pedro Guido recomendou a realização de um levantamento 122 

dos órgãos que vêm faltando às nossas reuniões, visando uma solução para 123 

o impasse, enquanto o Sr. Sérgio Studart sugeriu provocar os órgãos e 124 

entidades que não vêm comparecendo, a realizar tarefas e/ou atividades que 125 

os motivem, vinculadas aos nossos objetivos. Por outro lado, ao tempo em 126 

que destacamos, solicitamos a compreensão de todos, posto que devemos ter 127 

a consciência de que qualquer trabalho em grupo tem nas reuniões, uma 128 

ferramenta bastante importante, seja na difusão de informações, integração 129 

de pessoas e formação de equipes de trabalho, com o objetivo de delegar 130 

tarefas e/ou atividades, dividindo responsabilidades. Não havendo mais nada 131 

a ser discutido, foi encerrada a reunião às 12 horas e 20 minutos,   da qual, 132 

eu, Fernando Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que 133 

vai, também, assinada pelo Sr. Coordenador e demais membros presentes à 134 

reunião. 135 
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