
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE SETEMBR0 DE 1 

2.019 2 

ATA Nº 08/2.019 – Aos três dias, do mês de setembro, do 3 

ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e quarenta e 4 

cinco minutos,  na sala de reuniões da presidência do 5 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sito na Av. 6 

Fernandes Lima, 1047 – Farol, nesta cidade, 7 

compareceram os seguintes membros: Claudivan da Silva 8 

Costa (TCU), Gustavo Henrique Albuquerque Santos 9 

(MPC/AL), Fernando Teles de Farias (Arquidiocese de 10 

Maceió), Pedro Guido da Silva (ISV), Rodrigo Siqueira 11 

Cavalcante (TCE/AL), Antônio Estanislau de Oliveira 12 

Neto (PMM/SMCI-Maceió), Thiago Sampaio (UFAL), 13 

Fábio Soares (IFAL), Sérgio Studart (CGU), Victor Silva 14 

(APROMAL), Paulo Sérgio S. Barbosa (AGU) e as Sras. 15 

Maria de Fátima Accioly Canuto Wanderley (CEDDH), 16 

Valéria Bezerra (RFB), Helenice Balbino Silva 17 

(SINTEAL) e Nadja Lúcia de Oliveira Peixoto 18 

(UNEAL).Item I da Pauta: Abertura – Coordenador do 19 

FOCCO/AL  -  O Sr. Coordenador agradeceu ao Sr. 20 

Gustavo Henrique, representante do Ministério Público de 21 

Contas, a cessão do espaço para a realização desta reunião,  22 

ao tempo em que fez a apresentação do novo representante 23 

da Advocacia Geral da União, Sr. Paulo Sérgio S. 24 

Barbosa, a quem proporcionou uma breve exposição dos 25 

objetivos do FOCCO. Item II da Pauta: Aprovação da 26 

Ata da reunião anterior e comunicações  - A Ata de 27 

nosso encontro anterior foi aprovada por unanimidade e 28 

sem ressalvas, em seguida ao conhecimento de seu 29 

respectivo texto por todos os presentes. Item II(a) – 30 

Encontro Nacional da Rede de Controle da Gestão 31 

Pública. Edição Bahia 2.019-Aberta a possibilidade de 32 



 

indicação de ações a serem levadas a discussão - Em 33 

seguida, o Sr. Coordenador confirmou o que enunciara em 34 

nossa reunião anterior, sobre sua participação no Encontro 35 

Nacional da Rede de Controle da Gestão Pública - Edição 36 

Bahia 2.019, nos próximos 19 e 20 do corrente, ao tempo 37 

em que estimulou os presentes a comparecerem, também, 38 

ao evento. Solicitou, ainda, àqueles que não demonstraram 39 

essa condição, sugestões de temas a serem apresentados 40 

no referido compromisso. Aqui, o Sr. Pedro Guido propôs 41 

a realização de um projeto visando um encontro regional, 42 

com possibilidade de estendê-lo a nível nacional, cujo 43 

objetivo seria estimular o protagonismo juvenil e o 44 

acompanhamento/controle social. Continuando, o Sr. 45 

Claudivan Costa elogiou a atuação da Advocacia Geral da 46 

União no combate às irregularidades apresentadas, quanto 47 

às destinações indevidas, referentes ao pagamento de 48 

diferenças de complementação impostas à União no 49 

âmbito do extinto FUNDEF Item II(b)-Reunião com a 50 

Presidência da Assembleia Legislativa – transparência 51 

-  Posteriormente, foi registrado a falta de transparência do 52 

sítio da Assembleia Legislativa de nosso Estado, e, 53 

também, que por ausência de agenda da ALE/AL, não 54 

houve a possibilidade, mais uma vez, de se determinar a 55 

data de nossa visita ao Presidente daquela casa legislativa. 56 

Item II(c) ENCCLA - até 6/9/2.019 – envio de novas 57 

propostas de ações para a ENCCLA 2.020 -  58 

Comunicou, ainda, o Sr. Coordenador, que aguardará até o 59 

próximo 6 do corrente, a entrega de sugestões a serem 60 

apresentadas à reunião da Estratégia Nacional de Combate 61 

à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro ENCCLA, que terá 62 

como objetivo desenvolver projeto de plataforma digital e 63 

outras medidas voltadas à transparência pública. Item 64 



 

II(d) –Adminisração do sítio do FOCCO na internet – 65 

apoio do  MPC - Informado, por fim, que o sítio do 66 

FOCCO ficará a cargo da jornalista Andrezza Tavares, 67 

assessora de comunicação do MPC/AL, a quem caberá, de 68 

acordo com informações que lhe serão prestadas, 69 

concretizar a realização de uma síntese das realizações do 70 

Fórum. Item III da Pauta: Fala do Conselheiro Rodrigo 71 

Siqueira Cavalcante – representante do TCE/AL – 72 

Neste momento, o Sr. Coordenador, ao tempo em que o 73 

elogiou, por seu efetivo comprometimento e atuação em 74 

nossas reuniões, passou a palavra ao Sr. Rodrigo Siqueira, 75 

que, inicialmente, abordou alguns aspectos da natureza e 76 

competência do Tribunal, afirmando que ao TCE/AL, 77 

órgão de controle externo, cabe, nos termos da 78 

Constituição, analisar as contas realizadas, anualmente, 79 

pelo Governador do Estado, remetendo, dentro do prazo 80 

regulamentar de sessenta dias, a contar de seu 81 

recebimento, o parecer prévio à Assembleia Legislativa, e, 82 

também, julgar as contas dos administradores e demais 83 

responsáveis por valores, e bens públicos das entidades da 84 

administração direta e indireta, inclusive as contas dos que 85 

derem causa e perda, que resultem prejuízo ao Estado. 86 

Dando sequência, foi-nos apresentado de forma bastante 87 

didática, pelo Sr. Rodrigo Siqueira o portal da internet do 88 

TCE/AL, através do qual temos acesso ao link que nos 89 

possibilita o ingresso a todas as prestações de contas de 90 

gestão e de governo, que são encaminhadas em cada 91 

exercício ao Tribunal pelos detentores de poderes, e 92 

demais ordenadores de despesas. Ainda, verificou-se que 93 

por meio do citado link, podem ser visualizadas, além da 94 

tramitação do processo, todos os documentos que 95 

compõem a prestação de contas, a exemplo de registros 96 



 

contábeis, relatórios do controle interno e pareceres dos 97 

conselhos municipais de saúde e de educação, o que se 98 

considera um grande avanço na ampliação da 99 

transparência na gestão pública, voltado para o 100 

fortalecimento do controle social. Após questionado sobre 101 

a possibilidade de realização de concursos pelo TCE/AL, 102 

respondeu o representante daquela Corte,  afirmando da 103 

não probabilidade, a despeito dessa conveniência. Sobre o 104 

software SAGRES (Sistema de Acompanhamento da 105 

Gestão dos Recursos da Sociedade) adquirido pelo 106 

TCE/AL, visando a demissão de servidores que acumulam 107 

cargos e salários, fomos informados de que o processo se 108 

encontra em execução. Concluiu o Sr. Rodrigo Siqueira, 109 

afirmando sobre a importância da sinergia entre o controle 110 

social e o controle externo exercido pelos Tribunais de 111 

Contas. . Item IV da Pauta: Comissão de Capacitação 112 

do FOCCO/Al - (a) Ação Parlamento Jovem 113 

Universitário em Arapiraca; (b) Ação Educação com 114 

Prevenção à Corrupção; (c) Ação Parlamento Jovem 115 

Universitário Maceió  - (a) A Sra. Nadja Peixoto 116 

confirmou a realização do encontro com os alunos, 117 

oportunidade em que ficaram definidas as respectivas 118 

áreas de atuação, contemplando os turnos vespertino e 119 

noturno. Já a data de diplomação dos jovens parlamentares 120 

ficou a ser fixada oportunamente. Neste instante, foi citada 121 

a previsibilidade de elaboração de projetos no âmbito de 122 

cada curso; além do treinamento dos estudantes no 123 

desempenho das atividades parlamentares e, também, 124 

atuação junto aos Conselhos Municipais, em conjunto com 125 

o ilustre Promotor de Justiça, Dr. Rogério Paranhos. Foi 126 

sugerida, ainda, a criação do núcleo de estudos das ações 127 

do FOCCO, com o objetivo de expandir o conhecimento 128 



 

das funções e atividades dos órgãos de controle. Por fim, 129 

foi confirmada a participação do PJU/UNEAL-Arapiraca, 130 

no evento do Dia Internacional Contra a Corrupção, a ser 131 

celebrado no dia 7 de dezembro próximo. (b) Aqui, foi 132 

sugerida a possibilidade de criação do Parlamento de 133 

Conselheiros de Arapiraca nas áreas de saúde, alimentação 134 

e assistência social, em conjunto com a UFAL, pelo que 135 

foi proposta a realização de uma reunião da Comissão de 136 

Capacitação, para verificarmos essa possibilidade. Foi 137 

proposto, ainda, a inclusão de outros órgãos, a exemplo da 138 

Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público do 139 

Trabalho, na produção/divulgação dos vídeos 140 

institucionais, que têm a finalidade de promover a 141 

cultura do monitoramento social e uma cidadania 142 

proativa. A propósito, foi definida a apresentação do 143 

Sr. Gustavo Henrique, responsável pela produção do 144 

1º vídeo, em nossa próxima reunião ordinária. (c) 145 

Foi sugerida, também, a realização de outro evento, 146 

a nível do que será cumprido em Arapiraca, no Dia 147 

Internacional Contra a Corrupção, no Campus 148 

Maceió do IFAL, com a participação de todos os 149 

órgãos e entidades do FOCCO. Item V da Pauta: 150 

Organização do Evento do Dia Internacional  Contra a 151 

Corrupção: CGU -  A exemplo do excelente trabalho 152 

desenvolvido nos anos anteriores, a Controladoria Geral 153 

da União(CGU), mantém sob seu controle, que contará 154 

com o apoio do FOCCO/AL,  todo o planejamento a ser 155 

executado para o evento do presente exercício, a partir da 156 

utilização das ótimas instalações do SESC em Arapiraca. 157 

Da programação deverá constar, também, uma caminhada 158 

no bosque Ceci Cunha, escolhida, por ser, evidentemente, 159 



 

dentre os exercícios aeróbicos, uma das atividades 160 

desportivas mais envolvente e que possui melhores 161 

qualidades. Item VI da Pauta: (a) Prêmio FOCCO/AL 162 

boas práticas de combate à corrupção: objetivo de 163 

identificar e compartilhar práticas inovadoras bem-164 

sucedidas, que representem contribuindo ou 165 

instrumento de combate à corrupção; (b) Constituição 166 

de comissão para elaboração do regulamento do  167 

prêmio: critérios de avaliação e julgamento em 168 

especial, comissão julgadora e evento de premiação – 169 

Quanto ao item (a) - Por acreditar que o aperfeiçoamento é 170 

uma forma de promover a inovação e a busca pela 171 

excelência no combate à corrupção, é que está sendo 172 

lançado o Prêmio FOCCO/AL. Após os esclarecimentos 173 

do Sr. Coordenador sobre os objetivos da homenagem, que 174 

foi instituída para premiar instituições, alguns dos 175 

presentes defenderam o propósito de se referenciar 176 

pessoas individualmente, ideia esta não acolhida pelo Sr. 177 

Claudivan Costa, sob o argumento de que a proposta, 178 

inicialmente lançada, fora aprovada em nosso 179 

Planejamento  no início do exercício. Para tanto, a título 180 

de sugestão, foram citados 2(dois) eventos acontecidos no 181 

âmbito de nossas reuniões, que poderão concorrer à citada 182 

honraria: A apresentação do Projeto Transporte Escolar Legal 183 

com o Dr. Lucas Carneiro, Promotor de Justiça do MPE/AL, cujo 184 

objetivo foi retratar a necessidade de garantia e segurança à classe 185 

estudantil, usuária do referido sistema; o outro, foi a exposição do 186 

Programa de Compliance e Integridade da Secretaria de 187 

Fazenda do Estado de Alagoas, através do Sr. Rodrigo 188 

Bittencourt Miranda, Assessor Especial de Ética e 189 

Compliance da SEFAZ/AL, cujo propósito é o de  manter 190 

a empresa em conformidade com os normativos 191 



 

reguladores, de acordo com suas atividades.  Sobre o item 192 

(b) – Neste ponto, foi escolhida a comissão que deverá 193 

conduzir o referido processo, a partir da edição do 194 

regulamento e da organização dos critérios e objetivos. 195 

Comandarão citado procedimento, os Srs. Rodrigo 196 

Cavalcante e Victor Silva e a Sra. Maria de Fátima 197 

Canuto. Item VII da Pauta: Ações de indução à atuação 198 

dos Conselhos Sociais -  Encontro de Conselheiros da 199 

Saúde - iniciativa replicável divulgada pela Rede de 200 

Controle do Maranhão  - A título de informação e de 201 

incentivo,  foi-nos comunicado que os órgãos da Rede de 202 

Controle do Maranhão, ministraram uma oficina de 203 

capacitação voltada aos conselheiros  da área da saúde, 204 

com o objetivo de fortalecer o controle social e melhorar a 205 

aplicação do gasto público. Item VIII da Pauta: 206 

Sugestão de pauta e local para as próximas reuniões - 207 

Nosso próximo encontro ocorrerá, regimentalmente, na 208 

primeira terça-feira do mês, dia 1° de outubro seguinte, na 209 

Advocacia Geral da União. Não havendo mais nada a ser 210 

discutido, foi encerrada a reunião, às 17 horas e 5 minutos, 211 

com o Sr. Claudivan Costa reiterando o agradecimento 212 

pela presença de todos e o excelente coffee break, que nos 213 

foi propiciado pelo anfitrião. Assinam a Ata os Srs. 214 

Claudivan da Silva Costa – Coordenador e Fernando Teles 215 

de Farias – Secretário, juntamente com os demais 216 

membros presentes. 217 

 218 
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