
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE AGOSTO DE 2.016. 1 

ATA Nº 07/2.016  - Aos dez dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e 2 

dezesseis, às nove horas e quarenta e cinco minutos, no auditório da 3 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, sita na 4 

Rua Melo Moraes, 354, centro, nesta cidade, compareceram ao nosso 5 

encontro os seguintes membros:  Bernardo Leopardi Gonçalves Barretto 6 

Bastos(APROMAL),  Claudivan  da Silva Costa(TCU),  José William 7 

Gomes da Silva(CGU),  Georginei Souza Neri(FAPEAL),  Mário Jorge de 8 

Melo Filho(FAPEAL), Wellington da Silva Pereira(UFAL), Diogo da Silva 9 

Coutinho (SMCI), Pedro Guido(ISV), Ricardo Rodrigues(SINDJORNAL),  10 

Fabrício Leão Souto(DPE/AL),  José Carlos Castro(MPE/AL),   Fernando 11 

Teles de Farias(CEDDH) e Sras. Rosa Maria Barros Tenório(TCE/AL),  12 

Valéria Bezerra(RFB),  Adriana Andrade Araújo(CRC/AL – CGE/AL),  13 

Helenice Balbino Silva(SINTEAL),  Nadja Lúcia de Oliveira 14 

Peixoto(UNEAL) e Maria Clara Bugarim(CGE/AL).  Item 1 da Pauta: 15 

Aprovação da Ata da reunião anterior -  Esta foi aprovada  por 16 

unanimidade, sem ressalvas, após o conhecimento de seu teor por todos os 17 

presentes.  Item 2 da Pauta: Espaço para a FAPEAL - A exemplo das 18 

oportunidades anteriores, o Sr. Coordenador agradeceu a cessão  do espaço 19 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas para a realização 20 

de nossa reunião, destacando a importância desse órgão como novo 21 

integrante do FOCCO, dizendo, também, do mérito relativo ao processo de 22 

descentralização de nossas reuniões; enquanto o Sr. Mário Jorge, disse da 23 

importância da FAPEAL  apoiar as ações de transparência e visibilidade de 24 

seus serviços, bem como da satisfação em se encontrar integrada a este 25 

Fórum.  Item 3 da Pauta: Participação do Encontro ENCCLA – 30 de 26 

agosto –  Alteração representante/Propostas  -O Sr. Coordenador 27 

participou a todos,  os objetivos do Encontro Nacional,  que visa promover 28 

uma troca de experiências entre as diversas instituições envolvidas com a 29 

temática, com o fim de  promover uma geração de proposições,  para o 30 

avanço do combate às irregularidades administrativas, improbidades e 31 

crimes contra o patrimônio público. Comunicou, ainda, a alteração da data 32 

de sua realização para 30 de agosto próximo, e que, diante da 33 

impossibilidade da participação do Sr. Pedro Guido no evento, foi 34 

aprovado, após consulta à comissão executiva, o nome da Sra. Nadja Lúcia 35 

de Oliveira Peixoto,  Coordenadora-Adjunta deste Fórum. Afirmou, ainda, 36 

que caberá  ao DETRAN, através de seu Presidente, bancar os custos com a 37 

passagem aérea. Quanto as propostas de Planejamento das ações 38 

ENCCLA/2.017, foram sugeridas: Deficiência do Controle das Câmaras 39 

Municipais e Ausência de Transparência nas Ações dos Gestores 40 

Municipais.  Já a Sra. Rosa Tenório propôs um levantamento das propostas 41 



 

do FOCCO para 2.016, que deixaram de ser cumpridas; enquanto o Sr. 42 

Pedro Guido disse da necessidade de haver uma fiscalização mais efetiva 43 

das Câmaras Municipais , citando, inclusive, mais uma vez, a não remessa 44 

a essas, dos pareceres prévios pelo Tribunal de Contas do Estado, para 45 

aprovação das contas dos Municípios. Ficou decidido que o FOCCO 46 

solicitará informações ao TCE/AL sobre referido problema, que deverá, 47 

também, ser levado para conhecimento da ENCCLA. Voltou ele, também,  48 

a insistir quanto a imposição de debate do tema “Forma de Aquisição de 49 

Poder”, no citado encontro, com o objetivo de corrigirmos determinadas 50 

distorções hoje existentes; enquanto o Sr. Claudivan da Silva afirmou sobre 51 

a necessidade de se debater, antes,  referida matéria, com mais intensidade. 52 

Já o Sr. Coordenador citou os objetivos estratégicos para o encontro da 53 

ENCCLA, entre os quais se releva a conveniência de se aumentar a 54 

efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro e da corrupção. 55 

O Sr. Ricardo Rodrigues admitiu ser uma necessidade, a formação política 56 

do povo. Voltando a intervir, o Sr. Coordenador disse da inviabilidade 57 

provável de se encontrar um espaço na ENCCLA  para discussões em torno 58 

da reforma política, tendo em vista os objetivos já definidos. Voltando a 59 

opinar, o Sr. Pedro Guido afirmou, textualmente, “ser uma necessidade a 60 

retirada do dinheiro das eleições”. Após referidas considerações, foram 61 

deliberadas as seguintes ações: Sugerida a leitura, pelos presentes à 62 

reunião, dos objetivos estratégicos, voltados para o referido encontro, ao 63 

mesmo tempo que o  Sr. Pedro Guido disse da necessidade de  uma reforma 64 

política, urgente, através de uma provocação da sociedade.  Item4 da 65 

Pauta: Publicação do Caderno de Artigos do FOCCO   -  Confirmando 66 

o que já se discutira em nossa última reunião, face a impossibilidade da 67 

apresentação no modelo e condições anteriormente sugeridos, a Sra. Nadja 68 

Peixoto afirmou que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 69 

Alagoas - FAPEAL, avocou  referido projeto, na formatação de caderno, 70 

para lançamento em dezembro próximo, contando com a interveniência da 71 

Controladoria Geral do Estado – CGE.  Item 5 da Pauta: Propostas 72 

atuação do FOCCO – Eleições 2.016 – Visita Presidente do TRE  -  73 

Foram sugeridas as seguintes providências: Além de uma visita ao TRE, 74 

com o objetivo de contribuirmos, no processo eleitoral em curso, 75 

principalmente quanto ao problema relacionado a financiamento de 76 

campanha, foram propostas mais duas ações: a primeira, promover a 77 

abertura de um link no site do FOCCO, para recebimento de denúncias do 78 

referido procedimento eleitoral; e a segunda, apresentar aos órgãos de 79 

controle do FOCCO a possibilidade de tomarem idêntica providência.  80 

Item 6 da Pauta: Irregularidades na FARMEX  - Devido a ausência, 81 

justificada,  da Sra. Edilma de Albuquerque, representante do SINMED, 82 



 

neste Fórum, a agenda que trata dos problemas da Farmácia de 83 

Medicamentos Excepcionais de Alagoas (Farmex), será definida para outro 84 

momento.  Item 7 da Pauta – Informes: Espaço Livre – PLP 257 – 85 

Encaminhamento Relatório PJU – Evento AMA/Transição - Por 86 

sugestão da Sra. Rosa Tenório, foi-nos apresentado convite especial para 87 

participação do FOCCO, no programa do ilustre Sr.  Geraldo Câmara, 88 

“Almoçando com a Notícia”, em que personalidades discutem com o 89 

apresentador temas da atualidade, mais precisamente com os objetivos de 90 

divulgar as atividades deste Fórum.   O Projeto de Lei Complementar 91 

(PLP) 257/2016 foi aprovado na Câmara dos Deputados, devendo agora ser 92 

encaminhado para discussão e votação no Senado Federal, razão de sua 93 

retirada de pauta neste momento.  Quanto ao Parlamento Jovem 94 

Universitário, a Comissão de Capacitação encaminhou ao Ministério 95 

Público Estadual, para as devidas providências, o relatório final sobre a 96 

avaliação da verba de gabinete dos Senhores Vereadores. O Sr. Pedro 97 

Guido afirmou, com relação a essa atividade, que citada Comissão irá 98 

dedicar-se, neste momento,  ao prosseguimento dos trabalhos, solicitando 99 

outras competências para submetê-las aos devidos exames. Disse, ainda, 100 

que o PJU irá tentar dar sequência,  também,   aos trabalhos ora realizados 101 

pelos jovens parlamentares, com foco nos repasses dos programas sociais 102 

do governo federal.  Propôs, ainda, que se faça uma pesquisa sobre o 103 

cumprimento do recolhimento do I. de Renda da Câmara de Vereadores, 104 

através  da competente guia de arrecadação.   Admitiu, também, encerrar  105 

as atividades da atual turma do PJU, ainda neste exercício, contando com a 106 

participação de alguns parlamentares para as funções de monitores no 107 

próximo grupo. Concluindo, convidou a todos a participarem da aula 108 

inaugural da 24ª turma do curso DISSEMINADORES DE CIDADANIA, a 109 

acontecer no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, no 110 

próximo 30 de agosto, às 19 horas.  Sobre o item AMA/ Transição, o Sr. 111 

Coordenador irá recomendar que as  Prefeituras encaminhem para as 112 

respectivas Câmaras Municipais,  projeto de lei que estabeleça uma 113 

comissão de transição, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço 114 

público.   Item 8 da Pauta: Considerações Finais  -  Próxima reunião  115 

CRC -  Foi confirmado o local de nosso próximo encontro, que deverá 116 

acontecer no Conselho Regional de Contabilidade. Não havendo mais nada 117 

a ser discutido, foi encerrada a reunião às 12 horas, da qual, eu, Fernando 118 

Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente Ata, que vai, também, 119 

assinada pelo Sr. Coordenador e demais membros presentes à reunião. 120 
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