
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 2.016. 1 

ATA Nº 06/2.016  - Aos cinco dias, do mês de julho, do ano de dois mil e 2 

dezesseis, às nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões da sede da 3 

Defensoria Pública Estadual, sita na Av. Fernandes Lima, 3296, Gruta de 4 

Lourdes, nesta cidade , compareceram ao nosso encontro, conforme lista de 5 

presença anexa, os seguintes membros: Srs. Luiz Antônio Palmeira 6 

Cabral(UFAL), Anthony Fernandes Oliveira Lima(OAB/AL), Pedro 7 

Guido(ISV),  Sérgio Studart(CGU),  Bernardo Leopardi Gonçalves 8 

Barretto Bastos(APROMAL),  Paulo Oseas Patriota Carnaúba(SMCI-9 

Maceió),  João Walraven Júnior(TCU),  Fabrício Leão Souto(DPE/AL), 10 

José Carlos Castro(MPE/AL),  Ricardo Rodrigues (SINDJORNAL),  11 

Fernando Teles de Farias(CEDDH),  Georginei Souza Neri(FAPEAL),    e 12 

Sras. Adriana Andrade Araújo(CRC/AL), Helenice Balbino 13 

Silva(SINTEAL), Valéria Bezerra (RFB),  Nadja Lúcia de Oliveira 14 

Peixoto(UNEAL) e  Edilma de Albuquerque Lins Barbosa(SINMED).  15 

Item 1 da Pauta: Apresentação novos integrantes - FOCCO  -  O Sr. 16 

Coordenador deu as boas-vindas aos novos integrantes do FOCCO;  entre 17 

os quais, o representante da OAB/AL ao tempo em que colocou essa 18 

instituição à disposição deste Fórum, afirmou, ele, de sua satisfação em se 19 

integrar ao quadro deste colegiado.   Item 2 da Pauta: Aprovação da Ata 20 

da reunião anterior -  Esta foi aprovada  por unanimidade, sem ressalvas, 21 

após o conhecimento de seu teor por todos os presentes.   Item 3 da Pauta: 22 

Espaço para a Defensoria Pública - A exemplo das oportunidades 23 

anteriores, o Sr. Coordenador agradeceu a cessão  do espaço da Defensoria 24 

Pública do Estado para a realização de nossa reunião, destacando a 25 

importância desse órgão como novo integrante do FOCCO, dizendo, 26 

também, do mérito relativo ao processo de descentralização de nossas 27 

reuniões; enquanto o Sr. Fabrício Leão afirmou da satisfação da Defensoria 28 

Pública, como autêntico defensor da ética e da moralidade,  em se 29 

encontrar, hoje, incorporado a este Fórum.  Item4 da Pauta: Participação 30 

no Encontro ENCCLA(4 de Agôsto) – Indicação Representante / 31 

Encaminhamentos – O Sr.  Coordenador  comunicou a todos que recebeu 32 

convite do Sr. Francisco Gominho, visando nossa participação no ciclo de 33 

debates de apresentação e argumentação, sobre as propostas sugeridas para 34 

as “Ações da ENCCLA 2.017”, a acontecer no próximo 4 de agosto,com o 35 

objetivo de aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de 36 

dinheiro e da corrupção. Confirmou, ainda, a importância de nossa 37 

presença e que irá encaminhar a todos os membros do FOCCO, por e-mail, 38 

informações mais detalhadas sobre o acontecimento. Informou que se 39 

encontra em curso, o período de recebimento de propostas de ações para o 40 

referido evento, havendo a necessidade e incentivo à disseminação do 41 



 

quadro de mencionadas sugestões, com o objetivo de uma maior 42 

contribuição e um máximo alcance das proposições.  Concluindo, 43 

apresentou a data limite de 20 de julho próximo para a apresentação das 44 

propostas e a de 29 subsequente para sua consolidação e encaminhamento à 45 

ENCCLA. Após solicitação do Sr. Coordenador, sobre possíveis   46 

interessados em participar do encontro, presentes à reunião,  os Senhores 47 

representantes da RFB, CGU e DPE descartaram essa oportunidade, em 48 

virtude de compromissos assumidos para a data da atividade;  tendo o Sr. 49 

Fabrício Leão, entretanto, de verificar a possibilidade de uma eventual 50 

contribuição da Defensoria Pública. Quanto à indicação efetiva de nosso 51 

representante no acontecimento, foi sugerido e acatado por todos os 52 

presentes o nome do combatente defensor da ética e da moral, Sr. Pedro 53 

Guido.    Item 5 da Pauta: Atuação do Parlamento Jovem Universitário 54 

– Propostas da Comissão / Deliberações  -  O Sr. Coordenador realizou 55 

uma síntese dos trabalhos até aqui realizados pelo PJU, dizendo da 56 

importância de se elaborar uma pauta concreta de atividades.  Já o Sr. 57 

Pedro Guido, concentrou-se sobre as atividades ora realizadas pelo 58 

Parlamento: avaliação da verba de gabinete dos Senhores Vereadores, 59 

informando sobre sua evolução e agradecendo a valiosa colaboração da 60 

CGU na consecução desses objetivos. Afirmou, ainda, que a Câmara de 61 

Vereadores deixou de fornecer os Decretos Legislativos referentes às ações 62 

de sua fiscalização externa, exercida com o auxílio do Tribunal de Contas 63 

do Estado, compreendendo a apreciação das contas dos exercícios 64 

financeiros, apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara. Cobrou, 65 

ainda, ele, o não cumprimento do Parecer Prévio pelo TCE/AL, do Poder 66 

Legislativo Municipal desta cidade. Sobre o assunto, ficou decidida a 67 

solicitação de providências, através do Ministério Público Estadual, 68 

visando a correção por parte do TCE/AL da referida omissão. O Sr. Pedro 69 

Guido apresentou, ainda, os dados relativos  ao exame realizado sobre a 70 

verba indenizatória da atividade parlamentar,  dos Srs. Vereadores da 71 

Câmara Municipal desta cidade, referentes à competência de abril/2015, 72 

com o objetivo de transmitir aos presentes as imperfeições detectadas no 73 

citado trabalho, muito bem elaborado pelos Jovens Parlamentares, sob a 74 

supervisão da Comissão de Capacitação. Diante das irregularidades 75 

apontadas, foi sugerida a intervenção do MPE/AL, visando a correção 76 

dessas falhas.  Continuando, destacou,  ainda, as virtudes e os problemas 77 

existentes no projeto do PJU, já do conhecimento de todos e citados em 78 

reuniões anteriores.  Foi, então,  sugerida a apresentação dos trabalhos ora 79 

concluídos ao FOCCO, para encerramento do presente ciclo. Sobre o 80 

assunto,  a Sra. Nadja Peixoto, apreensiva com a direção do projeto, 81 

sugeriu uma revisão do planejamento do PJU através da Comissão de 82 



 

Capacitação, obedecendo uma ordem cronológica com início, meio e fim, 83 

tendo como alvo o próximo exercício, para posterior exposição ao FOCCO. 84 

Ampliando o debate, o Sr. Sérgio Studart afirmou ser o objetivo 85 

fundamental do PJU a transmissão de conhecimentos.  Já o Sr. Ricardo 86 

Rodrigues propôs sua intenção em ampliar  referido incentivo a  todo o 87 

Estado, em 2.017; o que foi, a princípio,  rejeitado sob a alegação de 88 

ausência de condições do FOCCO para abraçar mencionada ação;  89 

enquanto a Sra. Valéria Bezerra, visando a estimulação do projeto,  sugeriu  90 

a integração de novos membros à Comissão de Capacitação. Concluindo o 91 

tema, o Sr. Coordenador disse da necessidade da apresentação de um 92 

projeto para 2.017, pela Comissão de Capacitação, já em nossa próxima 93 

reunião.  Item 6 da Pauta: Publicação do Caderno de Artigos do 94 

FOCCO – Propostas da Comissão / Deliberações  -  O Sr. Coordenador 95 

admitiu a impossibilidade da apresentação do caderno no padrão 96 

anteriormente sugerido; afirmando, por outro lado, a hipótese da 97 

configuração  de uma revista, através de um estudo conjunto, contando com  98 

as participações do IFAL, UFAL,  UNEAL e a mediação da FAPEAL,  a 99 

quem caberia o financiamento do projeto.  Item 7 da Pauta: 100 

Apresentação  TCE – Índice de Efetividade da Gestão Municipal – A 101 

apresentação do programa “Instrumento de Medição do Desempenho da 102 

Gestão Pública”, o IEGM, que visa oferecer a capacitação aos gestores 103 

municipais,  ficou a cargo da representante do Tribunal de Contas do 104 

Estado neste colegiado, Sra. Rosa Tenório,  que discorreu sobre os avanços 105 

do novo projeto,  e  de sua utilidade para os gestores,  que tem como 106 

objetivo o fortalecimento do controle, a ser dirigido para resultados e a 107 

qualidade na prestação dos serviços públicos, com uma visão de 108 

modernidade e  eficiência.   Item 8 da Pauta: Informes – Espaço Livre / 109 

Operações PF–CGU / Decisão CNJ / Evento AMA–Transição 110 

Municipal  -  O Sr.  João Walraven divulgou a realização de evento do 111 

TCU com os gestores municipais, a ser realizado na AMA, com o objetivo 112 

de otimizar a transição governamental nos municípios, através de 113 

informações e orientações importantes para prefeitos, vereadores e 114 

presidentes de Câmaras Municipais que estão deixando seus cargos, em 115 

virtude da exigência de uma série de providências a serem adotadas pelos 116 

gestores púbicos ao encerramento de cada exercício financeiro, 117 

principalmente no último ano do mandato. A Sra. Rosa Tenório registrou, 118 

também, a realização de diversos acontecimentos patrocinados pelo 119 

TCE/AL, com o objetivo de divulgar as atribuições do Tribunal e ensejar, 120 

cada vez mais, a aproximação com os gestores municipais. O Sr. 121 

Coordenador, por sua vez, disse da importância da contribuição do 122 

Ministério Público Estadual, através de provocação do FOCCO, no 123 



 

processo de afastamento do Ilustre Presidente de nosso Tribunal de Justiça. 124 

O Sr. Ricardo Rodrigues sugeriu, a título de ponto de pauta para  nossa 125 

próxima reunião, uma nossa visita ao  Tribunal Regional Eleitoral, com a 126 

participação da imprensa. O Sr. Sérgio Studart disse da importância do 127 

trabalho realizado pela CGU, juntamente com os Conselhos de Políticas 128 

Públicas, uma das principais experiências  de democracia participativa  no 129 

Brasil contemporâneo, afirmando que, quanto maior  a presença da 130 

sociedade nas decisões, mais elas responderão ao interesse coletivo. A Sra. 131 

Adriana Andrade informou sobre a possibilidade da criação do OSM – 132 

Observatório Social de Maceió, sob à coordenação do OSB – Observatório 133 

Social do Brasil, com o objetivo de gerar uma nova cultura anticorrupção 134 

em nosso Estado.  O Sr. Coordenador divulgou convite do Deputado 135 

Rodrigo Cunha,  para participarmos do lançamento de sua plataforma de 136 

fiscalização das metas de governo: “O Monitora Alagoas”, que tem como 137 

objetivo o acompanhamento, a fiscalização e a cobrança das promessas que 138 

o governo fez para as áreas de saúde, educação, segurança e ciência e 139 

tecnologia. Ainda com a palavra, o Sr. José Carlos estranhou a recém 140 

posição manifestada pelo Executivo Estadual em concordar com a 141 

esdrúxula proposta de moratória e parcelamento da receita  de IRPF 142 

apresentada pela ALE.  Diante do fato, disse ser muito incoerente em 143 

tempos de crise,  abrir mão de vultosos recursos, além da manifesta 144 

ilegalidade.  Afirmou, por fim, que se mostra contrário à referida concessão 145 

e que espera o apoio do FOCCO para o avanço das devidas providências.  146 

Item 9 da Pauta: Considerações Finais  -  Próxima reunião FAPEAL / 147 

Reuniões Setembro-Outubro -  Foram confirmados os locais de nossos 148 

próximos encontros:  Agosto, FAPEAL;  Setembro e Outubro, CRC e 149 

SINDJORNAL,  respectivamente.  Não havendo mais nada a ser discutido, 150 

foi encerrada a reunião às 12 horas e 30  minutos, da qual, eu, Fernando 151 

Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai, também, 152 

assinada pelo Sr. Coordenador e demais membros presentes à reunião. 153 

 154 
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