
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE ABRIL DE 2.019. 1 

ATA Nº 03/2.019 – Aos nove dias, do mês de abril, do ano de 2 

dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze minutos, na sala de 3 

reuniões do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 4 

Alagoas– SINTEAL - sito na Av. Maj. Cícero de Góes Monteiro, 5 

2.339, Mutange, nesta cidade, compareceram os seguintes 6 

membros: Gustavo Henrique Albuquerque Santos (MPC/AL), 7 

Fernando Teles de Farias (Arquidiocese de Maceió), Claudivan da 8 

Silva Costa (TCU/AL), Pedro Guido da Silva (ISV), José Carlos 9 

Castro (MPE/AL) e a Sra. Helenice Balbino Silva (SINTEAL). 10 

Item I da Pauta: Aprovação da Ata da reunião anterior e 11 

comunicações – A princípio, foi observada e registrada a 12 

ausência, sem justificativas, da maioria dos membros do FOCCO 13 

às nossas reuniões, fato que vem ocorrendo com bastante 14 

frequência, haja vista o comparecimento de apenas 6(seis) 15 

membros ao presente encontro. Quanto a Ata, esta foi aprovada 16 

por unanimidade e sem ressalvas, após o conhecimento de seu 17 

respectivo texto por todos os presentes. Item II da Pauta: 18 

Questões administrativas– a) Órgãos/entidades partícipes x 19 

participações nas reuniões; b) Administração do sítio local do 20 

FOCCO/AL – Aqui, foi realizada uma inversão dos temas. 21 

Inicialmente, foi debatido o problema quanto a administração do 22 

sítio do FOCCO, tendo essa ficado a cargo do Ministério Público 23 

de Contas, através de sua assessora de comunicação, a competente 24 

jornalista Sra. Andrezza Tavares, após ouvido o Sr. Gustavo 25 

Henrique. Já em um segundo momento, foi levantada a contumaz 26 

ausência de alguns órgãos e/ou entidades às nossas reuniões. A 27 

princípio, foram sugeridas algumas medidas em torno do assunto, 28 

a exemplo da realização de um evento com a participação de uma 29 

personalidade, com o objetivo de tentarmos motivar essas 30 

entidades, afirmou o Sr. Pedro Guido. Outra manifestação 31 

apontada, foi direcionada a possibilidade de se utilizar as reuniões 32 

dos Órgãos de Controle, servindo-se do processo de interatividade 33 

dessa estrutura, para motivar aqueles que vêm se abstendo de 34 

comparecer, sem justificativas, aos nossos encontros, 35 

desconsiderando o termo de compromisso, por eles firmado, 36 



 

motivo de constituição do FOCCO. Para tanto, depois de algumas 37 

discussões e propostas apresentadas ficou definido o 38 

encaminhamento de ofício a cada instituição ausente, solicitando 39 

dela, uma manifestação sobre sua continuidade como partícipe 40 

deste Fórum, tendo em vista entendermos como imprescindível 41 

sua presença aos nossos encontros. Item III da Pauta: Ações de 42 

indução à atuação dos Conselhos Sociais – Saúde e Educação; 43 

Merenda Escolar e Fundeb - Agenda sempre presente em 44 

nossas reuniões, uma vez ser a participação social imprescindível 45 

para o exercício da cidadania, servindo, igualmente, como suporte 46 

às ações dos diversos órgãos de controle. Afinal, o contato dos 47 

cidadãos com a esfera pública, em todos os seus âmbitos, 48 

aproxima-os de processos, ações e políticas públicas que dizem 49 

respeito às suas vidas e que impactarão no seu dia a dia. 50 

Lamentável que os Conselhos achem-se pouco divulgados e, 51 

consequentemente, fiquem invisíveis para boa parte da população. 52 

A propósito, afirmou o Sr. Pedro Guido sobre a necessidade de se 53 

instrumentalizar os Conselhos, por meio de um apoio efetivo. 54 

Deplorou ele, ainda, o processo de represália a que são 55 

submetidos os conselheiros. Registrou, também, a imposição da 56 

presença do MPE nesse mister, por sua capilaridade, através de 57 

sua atuação, hoje, praticamente, em todo o Estado. Mencionou 58 

ele, por fim, a importante atuação, alguns anos atrás, do Fórum 59 

Alagoano de Conselhos de Direitos – FACOND, cujo objetivo era 60 

promover a capacitação dos Conselhos de Controle Social. Sobre 61 

a sugestão do Sr. Pedro Guido, antes citada, foi esclarecido que, 62 

em um futuro próximo, desde que motivado através da 63 

apresentação de projetos consistentes, o MPE poderá oferecer um 64 

trabalho mais efetivo ao programa, devido a sua estrutura de 65 

profissionalização atual. Item IV da Pauta: Transporte Escolar 66 

– O Sr. Coordenador afirmou da necessidade do acompanhamento 67 

das medidas antes determinadas, com o objetivo de se evitar que 68 

se repitam os problemas anteriormente verificados. Na hora, o Sr. 69 

José Carlos propôs ao FOCCO, promover um convite ao Ilustre 70 

Promotor de Justiça, Dr. Lucas Carneiro, para oferecer-nos sua 71 

opinião sobre o referido tema. Item V da Pauta: Ação 3 do 72 



 

Planejamento Anual: FUNDEB – Transparência e Controle  - 73 

Sustentado no princípio de que os recursos advindos do referido 74 

Fundo, engloba haveres das esferas federal, estadual e municipal, 75 

mais, ainda, considerando as diversas tentativas de sua utilização 76 

através de alguns métodos pouco ortodoxos, e a importância de 77 

seu acompanhamento, levaram o FOCCO/AL a inserir referida 78 

pauta em uma das ações de seu Planejamento Anual. Isto posto, 79 

foi acordado que mencionadas operações serão coordenadas pelo 80 

TCU, mediante a aplicação de seus métodos de transparência e 81 

fiscalização, contando, também, com a participação efetiva dos 82 

demais órgãos de controle. Foi citada, igualmente, a conveniência 83 

de se elaborar alguns painéis, dos quais deverão constar 84 

informações precisas à população. Apontada, ainda, a 85 

possibilidade de contarmos com as explícitas informações do 86 

SICAP, ferramenta de tecnologia que controla a comunicação 87 

entre o TCE/AL e seus jurisdicionados, o qual proporciona mais 88 

transparência e agilidade nas informações enviadas ao Tribunal. 89 

E, por fim, comunicou o Sr. Coordenador a imposição de se 90 

formar um Grupo de Trabalho, para alcançarmos os objetivos 91 

esperados. Item VI da Pauta: Tema livre -  O Sr. Coordenador 92 

agradeceu ao SINTEAL, através de sua diretora, Sra. Helenice 93 

Balbino, a cessão do espaço para nosso encontro, bem como o 94 

excelente “coffee break” oferecido. Item VII da Pauta: 95 

Definição dos locais das próximas reuniões – Ficou definido 96 

que nossas próximas reuniões acontecerão na AGU, a de 97 

maio/2.019; e na Arquidiocese de Maceió, a de junho/2.019. Não 98 

havendo mais nada a ser discutido, foi encerrado o encontro às 16 99 

horas e 50 minutos. Assinam a Ata os Srs. Claudivan da Silva 100 

Costa – Coordenador e Fernando Teles de Farias – Secretário, 101 

juntamente com os demais membros presentes. 102 

 103 
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