
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2.017. 1 

ATA RE Nº 01/2.017  -  Aos vinte e um dias, do mês de fevereiro, do ano 2 

de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta  minutos, no auditório da 3 

Controladoria Geral da União, sita na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 4 

2789,Ed.Norcon Empresarial, Mangabeiras, nesta cidade, compareceram ao 5 

nosso encontro os seguintes membros: Srs.José Carlos Castro (MPE/AL),  6 

Nelton Martins Yin Filho(CGU),  Adriano Carvalho Bezerra de Brito 7 

(AGU), João Walraven Júnior(TCU),  Pedro Guido da Silva (ISV),  Sérgio 8 

Studart(CGU), Fernando Teles de Farias (CEDDH), Ricardo 9 

Rodrigues(SINDJORNAL), Anthony Lima(OAB), Fábio Soares(IFAL), 10 

Rodrigo Borges Fontan(SMCI/Maceió), e Sras. Nadja Lúcia de Oliveira 11 

Peixoto(UNEAl), Júlia Wanderley Vale Cadete(MPF), Helenice Balbino 12 

Silva (SINTEAL),  Valéria Bezerra(RFB) e Kátia Vasco(SMCI).  Pauta: 13 

Eleição da nova Comissão Executiva – O Sr. Coordenador iniciou sua 14 

fala, justificando as razões da convocação da presente reunião 15 

extraordinária, motivada pela ausência de uma definição para o 16 

cumprimento do Art. 5º de nosso Regimento Interno, não obstante o árduo 17 

debate em torno da matéria em nosso encontro de 7 de fevereiro último. em 18 

razão da atual Comissão Executiva já haver sido reconduzida, não 19 

podendo, por conseguinte, assumir um 3º mandato, contrariando referido 20 

dispositivo.  Iniciado o debate em torno da referida pauta, após ouvida a 21 

opinião do Sr. Sérgio Studart sobre a necessidade de se chegar,  ainda, 22 

neste encontro,  a um desfecho em torno do assunto, o Sr. Coordenador 23 

procurou ouvir a opinião de todos os presentes,  para que manifestassem 24 

suas posições, inclusive, citando  as razões de suas recusas, que levaram à 25 

referida medida. Os fundamentos apresentados pelo colegiado para 26 

justificar a impossibilidade em assumir o controle do Fórum, foram os mais 27 

diversos.  Com os impedimentos manifestados que evidenciaram a ausência 28 

de candidatos ao cargo, mais o depoimento da unanimidade em torno do 29 

exitoso trabalho desenvolvido pelo representante do Ministério Público 30 

Estadual à frente do FOCCO, ficou visível a possibilidade da recondução,  31 

de novo, do Sr. José Carlos à Coordenação.  Para viabilizar citado modelo, 32 

foi admitida por todos a ascensão do representante do Ministério Público 33 

Federal à Coordenação Adjunta do FOCCO, no presente exercício, e a seu 34 

Gerenciamento em 2.018. Sobre referida agenda manifestaram-se, também, 35 

o Sr. Fábio Soares sugerindo a ampliação da Comissão Executiva e a Sra. 36 

Kátia Vasco propondo uma discussão permanente, com a participação dos 37 

integrantes do Fórum, objetivando o envolvimento de todos, em torno da 38 

mencionada comissão; ambos, entretanto, disseram ser partidários da 39 

recondução do atual Coordenador. Diante do quadro, face as características 40 

de preservação e relevância do FOCCO,  o Sr. Coordenador tendo em vista 41 



 

as dificuldades apresentadas, verdadeiro impasse, mas, por outro lado,  pela 42 

necessidade de se impor o bom senso e de se adotar uma solução menos 43 

gravosa, após ouvir atentamente a opinião de todos,  a favor de sua 44 

permanência, embora  citando o sacrifício a que deverá se submeter, uma 45 

vez que não aconteceu a apresentação de outro candidato, concluiu por  46 

reconhecer sua recondução, ficando a Comissão Executiva assim 47 

constituída: Coordenador, Sr. José Carlos Castro; Coordenadora-Adjunta, 48 

Sra. Júlia Wanderley Vale Cadete; Secretário, Sr. Fernando Teles de Farias 49 

e Secretária Substituta, Sra. Nadja Lúcia de Oliveira Peixoto.  Definida a 50 

nova composição do Fórum, aconteceu a posse imediata de seus integrantes 51 

para o presente exercício, tendo o Sr. Coordenador apresentado, a título de 52 

sugestão, para nossa próxima reunião ordinária, a acontecer no próximo 7 53 

de março, o estudo e a apresentação de temas, que deverão constar de nosso 54 

Planejamento Estratégico para o corrente ano, oportunidade em que foram 55 

evidenciadas as seguintes propostas, através dos presentes à reunião: Sr. 56 

Sérgio Studart sugeriu a instalação de ouvidorias nos municípios, com a 57 

participação do Tribunal de Contas do Estado; a Sra. Valéria Bezerra 58 

propôs a realização de um trabalho de esclarecimento dos objetivos do 59 

Fórum à população, cuja participação é indispensável para o 60 

aprofundamento da democracia, especialmente no que tange à gestão dos 61 

recursos públicos, através de palestras nas Universidades e,  também, 62 

lançar um programa de valorização do projeto PJU;  Já o Sr. Nelton 63 

Martins solicitou um estudo minucioso dos entes que não vêm cumprindo 64 

com as diretrizes dos Portais da Transparência, enquanto o Sr. José Carlos,  65 

abrindo um parênteses, citou como entrave o próprio TCE/AL, que deixa 66 

muito a desejar quanto à efetivação de suas obrigações. Continuando, a Sra. 67 

Helenice Balbino disse da necessidade de uma fiscalização mais efetiva, 68 

quanto à aplicação dos recursos destinados à educação. Já o Sr. Pedro 69 

Guido, sempre contundente, afirmou da imposição de haver um trabalho de 70 

maior conscientização da população, através de um processo de 71 

capacitação; enquanto a Sra. Júlia Cadete sugeriu uma atuação mais efetiva 72 

no segmento da saúde, setor que se encontra em petição de miséria, com 73 

hospitais lotados, sem medicamentos nem infraestrutura e os doentes 74 

entregues à própria sorte.   Não havendo mais nada a ser discutido, foi 75 

encerrada a reunião às 12 horas, com a manifestação de que nossos 76 

próximos encontros, à exceção do que já fora definido, anteriormente, para 77 

o próximo mês de março, que acontecerá no Ministério Público Federal, 78 

ocorrerão na OAB/AL e IFAL, respectivamente, em abril e maio seguintes.  79 

Assinam a Ata os Srs. José Carlos Castro – Coordenador  e Fernando Teles 80 

de Farias – Secretário, juntamente com os demais membros presentes à 81 

reunião. 82 
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