
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

ATA Nº 01/2.018  -  Aos seis dias, do mês de fevereiro, do ano de 1 

dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sala de 2 

Treinamento da Escola de Contas, do TCE/AL, sito no Farol, 3 

nesta cidade, compareceram ao nosso encontro os seguintes 4 

membros: Srs. Fábio Soares Gomes(IFAL), Nelton Martins Yin 5 

Filho(CGU), José Carlos Castro(MPE/AL), Fabrício Leão 6 

Souto(DPE/Al), Paulo José Monteiro Santos Lima(AGU), 7 

Gustavo Henrique Albuquerque Santos(MPC/AL), Pedro Guido 8 

da Silva (ISV),  Claudivan da Silva Costa(TCU), Fernando Teles 9 

de Farias(Arquidiocese de Maceió) e Sras. Edilma de 10 

Albuquerque Lins Barbosa (SINDMED), Nadja Lúcia de Oliveira 11 

Peixoto(UNEAL), Valéria Bezerra(RFB), Rosa Maria  Barros 12 

Tenório(MPC/AL), Helenice Balbino Silva(SINTEAL) e 13 

Andrezza L. Tavares(MPC/AL). Item 1 da Pauta: Aprovação 14 

da Ata da reunião anterior (a confirmar) – O Sr. Coordenador 15 

justificou a não apresentação da Ata do encontro de que se trata, 16 

ficando de exibi-la posteriormente. Item 2 da Pauta: 17 

Transmissão da Coordenação do FOCCO – O Sr. José Carlos 18 

agradeceu a colaboração de todos que participaram efetivamente 19 

de sua gestão à frente do FOCCO, e enalteceu as qualidades do 20 

novo Coordenador do Fórum; enquanto o recém empossado, Sr. 21 

Gustavo Santos, ao tempo em que destacou o excelente trabalho 22 

realizado por seu antecessor, citou que os problemas havidos na 23 

definição em torno da escolha do novo mandatário, levou-o a 24 

acatar a indicação de seu nome, mas que esperava contar com a 25 

colaboração de todos, visando, de fato, a prevenção e o combate 26 

da corrupção, objetivos soberanos do FOCCO. Item 3 da Pauta: 27 

Balanço do período de Coordenação do Dr. José Carlos 28 

Castro – De início, o Sr. J. Carlos voltou a agradecer a 29 

disponibilidade de todos os membros que colaboraram na sua 30 

gestão, creditando a esses o êxito de sua missão. Em seguida, fez 31 

um resumo da participação de todos os órgãos e entidades, 32 

durante o exercício de 2.017, informando que aconteceram 33 

12(doze) reuniões no período; em 8(oito) locais distintos, com o 34 

objetivo de criar um processo de integração entre os 32(trinta e 35 



 

dois) participantes do FOCCO; e que a despeito dessa tentativa de 36 

aproximação 8(oito) entidades deixaram de comparecer às nossas 37 

reuniões. Posteriormente, fez a apresentação das atividades 38 

desenvolvidas pelo Fórum, durante sua gestão em 2.017, através 39 

da qual expôs os resultados alcançados e o esforço dedicado à 40 

evolução de suas ações:  Registrou as reuniões acontecidas com 41 

os órgãos de controle;  a necessidade da incorporação dos demais 42 

integrantes do FOCCO à Comissão de Capacitação, que conta, 43 

hoje, com a efetiva participação de, apenas, 4(quatro) membros; 44 

as comemorações alusivas ao Dia Internacional Contra a 45 

Corrupção, tradicionalmente comemorado em 9 de dezembro, 46 

através de uma parceria da Controladoria Geral da União com 47 

este Fórum, tendo como objetivo central fortalecer o espírito de 48 

cooperação, para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no 49 

mundo todo; citou o excelente trabalho realizado pela Comissão 50 

de Capacitação, responsável pelo desenvolvimento do projeto 51 

Parlamento Jovem Universitário - PJU-2017/2018-,  na UFAL, 52 

com a aula inaugural acontecendo na abertura da 8ª Bienal 53 

Internacional do Livro, no Centro Cultural e de Exposições Ruth 54 

Cardoso,  enquanto a da UNEAL ocorreu na Escola Superior de 55 

Magistratura do Estado de Alagoas - ESMAL, ambas, ao final do 56 

ano passado; mencionou, também, a fiscalização dos Portais da 57 

Transparência dos Municípios e a retomada dos trabalhos de 58 

combate aos casos de corrupção no Estado; registrou a 59 

necessidade de acompanhamento dos processos que dormitam no 60 

Tribunal de Justiça do Estado; assinalou a exigência de nossa 61 

participação em eventos de outros Estados, a exemplo do 62 

Planejamento ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à 63 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e a imposição de um 64 

intercâmbio do FOCCO com outros órgãos de fiscalização e 65 

controle (Redes Integradas); a imposição de se capacitar os 66 

Conselhos; o rastreamento da real aplicação dos recursos do 67 

FUNDEB, face a exigência do  correto destino de referidos 68 

haveres, que fazem parte de uma remessa devida pela União, a 69 

título de complementação do valor por aluno, aos Estados e 70 

Municípios, em virtude de o Governo Federal não haver 71 



 

repassado os valores devidos conforme a legislação; visita ao 72 

TCE/AL, oportunidade em que o Tribunal apresentou aos 73 

integrantes do FOCCO, as modificações realizadas em seu Portal 74 

da Transparência, já adequado às exigências da legislação em 75 

vigor, além de outras medidas que vêm sendo adotadas na atual 76 

gestão, visando ao aprimoramento do processo de controle e 77 

fiscalização das contas públicas; lembrou ele, também, as 78 

recomendações ao DETRAN/AL, sobre o processo de 79 

regulamentação do transporte escolar em Alagoas, com o objetivo 80 

de corrigir a deficiente qualidade dos veículos, bem como a 81 

fragilidade dos contratos elaborados. Ainda, com essa 82 

preocupação, a representante do MPC/AL, Sra. Rosa Tenório, 83 

afirmou que a Escola de Contas Públicas do TCE/AL, elaborou 84 

um questionário, juntamente com outros órgãos, visando o 85 

controle da alimentação escolar, agregando aqui, da mesma 86 

forma, a problemática do transporte. Já o Sr. Fabrício Leão, 87 

parabenizou o Sr. J. Carlos pela forma competente como conduziu 88 

o FOCCO durante sua gestão, ao tempo em que justificou 89 

algumas de suas ausências às nossas reuniões, pela acumulação de 90 

cargos que vem desempenhando na Defensoria Pública do Estado. 91 

Registre-se, aqui, na presente pauta, 3(três) palestras ocorridas em 92 

nossos encontros, durante o exercício de 2.017: a) Apresentação 93 

pelo Dr. Plínio Feitosa, ilustre Delegado  da Receita Federal, 94 

sobre o Projeto Doação IRPF – Fundo da Infância; b) 95 

Apresentação/Análise da Reforma Previdenciária e Trabalhista 96 

pelo Dr. Jaime Canuto, da OAB/AL e c) Exposição, através do 97 

Dr. Antônio Carlos Gouveia, Presidente do DETRAN/AL, sobre 98 

os avanços ocorridos no órgão  por ele dirigido. Concluindo, o Sr. 99 

J. Carlos, ao tempo em que comunicou a concretização do novo 100 

site do FOCCO, elogiou o excelente trabalho desenvolvido pela 101 

Sra. Kátia Vasco, à frente do mencionado projeto.  Item 4 da 102 

Pauta: Início das discussões sobre o planejamento estratégico, 103 

mudança do dia da reunião e outros assuntos pertinentes – 104 

Sobre o Planejamento Estratégico, o Sr. Gustavo Santos, novo 105 

Coordenador, recém empossado, realizou uma análise  a partir do 106 

que fora apresentado em 2.017, porém com a visão de futuro, 107 



 

registrando sua preocupação por termos que enfrentar um ano 108 

eleitoral; enquanto o Sr. Pedro Guido, disse de sua frustração 109 

diante da ausência de uma solução efetiva, visando o combate da 110 

corrupção nas eleições, afirmando: “O que decide não é o 111 

dinheiro contabilizado, mas o que corre nos bastidores e que há a 112 

necessidade de se combater a desigualdade”; citando que, 113 

infelizmente, a Lei 12.527 - LAI - é um preceito capenga e que 114 

devemos  capacitar a população, complementou ele. Já o Sr. 115 

Fabrício Leão, voltando a intervir, endossou as palavras do Sr. P. 116 

Guido, quanto a exigência de se levar às lideranças de bairros um 117 

projeto de qualificação, visando capacitá-las por meio de 118 

informações efetivas, através da distribuição de materiais 119 

educativos, utilização de vídeos e das mídias sociais. A propósito,  120 

foi mencionada a exigência de visitarmos escolas e associações de 121 

bairros,  para levarmos ao conhecimento de todos as orientações 122 

de que se trata; enquanto no contraponto, outros afirmaram ser o 123 

ideal convidá-los a virem ao FOCCO, com o objetivo de 124 

receberem essas informações. O Sr. Fábio Soares sugeriu a 125 

divulgação de referidas informações, igualmente,  aos alunos do 126 

curso médio do IFAL. Já a Sra. Nadja Peixoto, comunicou a 127 

retomada dos trabalhos da UNEAL, após o período de carnaval, 128 

confirmando o que já fora dito, anteriormente, que nosso 129 

problema é um número bastante reduzido de membros do 130 

FOCCO no programa Parlamento Jovem Universitário - PJU, 131 

concebido a partir da Comissão de Capacitação. Confirmando, a  132 

Sra. Valéria Bezerra, preocupada com o esvaziamento da 133 

Comissão de Capacitação, citou a necessidade de uma 134 

participação mais legítima de todos no referido projeto;  ao 135 

mesmo tempo em que o Sr. Claudivan Costa propôs a exposição 136 

do que ora discutimos, na próxima reunião, visando a realização 137 

do projeto que deverá ser gerado. Do mesmo modo, o Sr. J. 138 

Carlos afirmou sobre a conveniência de se filtrar tudo o que fora 139 

exposto, visando um melhor aproveitamento do que deverá ser 140 

utilizado.  Item 5 da Pauta: Espaço Livre - Foi decidido, a 141 

pedido do Sr. Fábio Soares, o cronograma de nossas próximas 142 

reuniões, ficando, assim, definido: DPE(março); IFAL(abril); 143 



 

AGU(maio) e TCU(junho). A Sra. Edilma de Albuquerque 144 

registrou os recentes problemas havidos no Hospital Hélvio Auto, 145 

especializado no tratamento de doenças infectocontagiosas nesta 146 

cidade, com vários leitos de internação desocupados, devido à 147 

falta de medicamentos e materiais de insumos.  Abordou ela, 148 

ainda, a folia ocorrida dentro da maior Unidade de Emergência de 149 

Alagoas, com os estridentes acordes dos metais, embalados pelas 150 

batidas dos músicos do Corpo de Bombeiros, num ambiente em 151 

que o silêncio é imperativo para aqueles que se encontram 152 

debilitados e com a saúde fragilizada. Um absurdo, afirmou, com 153 

o respaldo de todos que se encontravam presentes à reunião. 154 

Sobre os 2(dois) problemas antes citados: HDT e HGE, foi 155 

solicitada a intervenção do Conselho Estadual de Direitos 156 

Humanos, através do Sr. Fernando Teles. O Sr. J. Carlos lançou 157 

convite a todos os presentes para participarem da Audiência 158 

Pública, promovida pelo MPE/AL, “Processo de Elaboração do 159 

Plano Geral de Atuação do referido Ministério 2.018-2.019”, a 160 

acontecer no Auditório Edgar Valente de Lima Filho, das 9h às 161 

13h do dia 19 do corrente.  Finalizando, foi sugerida pelo Sr. 162 

Pedro Guido uma proposta, no sentido de que mensalmente ou a 163 

cada 2 meses seja feito um debate e/ou seminário, tendo como 1º 164 

tema proposto: “A Miséria no Brasil e no Mundo - Causas e 165 

Consequências”, e um 2º, na esteira do primeiro e da Campanha 166 

da Fraternidade 2.018, citado pelo Sr. Fernando Teles:   167 

“Violência no País é Resultado da Desigualdade”. Item 6 da 168 

Pauta: Considerações Finais - Aprovada a data de 6 de março 169 

do corrente, para nossa próxima reunião, a acontecer na 170 

Defensoria Pública deste Estado. Não havendo mais nada a ser 171 

discutido, foi encerrada a reunião às 12 horas e 30 minutos.  172 

Assinam a Ata os Srs. Gustavo Henrique Albuquerque Santos – 173 

Coordenador e Fernando Teles de Farias – Secretário, juntamente 174 

com os demais membros presentes. 175 
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