
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE OUTUBRO DE 2.017. 1 

ATA Nº 09/2.017  -  Aos três dias,  do mês de outubro, do ano de dois mil 2 

e dezessete, às nove horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do 3 

Ministério da Transparência - Controladoria Geral da União – CGU/AL, 4 

sito na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2.789, salas 409 a 414 – Ed. 5 

Norcon Empresarial, Mangabeiras, nesta cidade, compareceram ao nosso 6 

encontro os seguintes membros: Srs. José Carlos Castro(MPE), Pedro 7 

Guido da Silva (ISV), Fernando Teles de Farias(Arquidiocese de Maceió), 8 

Linaldo Freitas (TCE/AL), Bernardo Leopardi Gonçalves Barretto 9 

Bastos(APROMAL), José William Gomes da Silva(CGU/AL), e Sras. 10 

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

Oliveira Peixoto(UNEAL) e Adriana Andrade Araújo(CGE/AL). De início, 12 

o Sr. Coordenador ao tempo em que justificou o não encaminhamento da 13 

pauta e a Ata de setembro/2.017, o  que deu ensejo à sua leitura na ocasião, 14 

lamentou o reduzido número de membros presentes à nossa reunião, fato 15 

este observado e sentido por todos. Agradeceu, em seguida, à CGU, a 16 

cessão do espaço.  Item 1 da Pauta: Aprovação Ata da reunião anterior 17 

– Esta, após sua leitura pelo Sr. Coordenador, foi aprovada por 18 

unanimidade, sem ressalvas, por todos os presentes.  Item 2 da Pauta: 19 

Parlamento Jovem Universitário – Atuação em 2.017 – O Sr. Pedro 20 

Guido confirmou a realização da aula inaugural do segmento da UFAL, 21 

para o dia 6 de outubro próximo, às 19 horas, a acontecer no Centro 22 

Cultural e de Exposição Ruth Cardoso, em Jaraguá, durante a 8ª Bienal 23 

Internacional do Livro de Alagoas, tendo como tema “Constituição e 24 

Garantias”, com a professora Luciana Boiteux, da Universidade Federal do 25 

Rio de Janeiro(UFRJ). Posteriormente, afirmou ele, também, da 26 

necessidade de haver 2(dois) representantes da UFAL no FOCCO, devido 27 

às inúmeras atribuições do Prof. Adriano Nascimento; procedendo, em 28 

seguida, a distribuição, a todos, do folder alusivo ao evento. Disse, 29 

também, aos presentes, das dificuldades referentes às finanças para 30 

confeccionar cartazes, apostilhas e realizar sua distribuição, solicitando, 31 

para isso, a colaboração de todos. A propósito, sobre a entrega do material, 32 

foi sugerida a participação de bolsistas da própria Universidade, e quanto à 33 

parcela relativa à contribuição pecuniária para sua confecção, foi indicada a 34 

possibilidade de utilização de e-mails e do aplicativo WhatsApp, por 35 

serem, hoje, mais efetivos e de custo zero. Por fim, informou a 36 

possibilidade de contarmos com alunos da UNEAL, no projeto da UFAL, 37 

solicitando, enfim, uma participação mais efetiva dos membros do 38 

FOCCO, na solenidade de abertura. Já a Sra. Nadja Peixoto fez uma 39 

retrospectiva da evolução do programa durante o exercício anterior, 40 

comparando-o com sua situação atual, oportunidade em que registrou as 41 



 

dificuldades ora apresentadas. Citou, ainda, como contratempo, no presente 42 

momento, a centralização do programa na Universidade Federal de Alagoa, 43 

as dificuldades havidas, a princípio, com o pessoal da UNEAL e sua 44 

concentração de trabalho em Arapiraca. Por fim, elogiou o trabalho ora 45 

realizado pelos Srs. Pedro Guido e Adriano Nascimento à frente do projeto 46 

PJU/2.017, da UFAL. Item 3 da Pauta: Dia Internacional Contra a 47 

Corrupção -  Tradicionalmente comemorado no dia 9 de dezembro, o 48 

DICC tem como objetivo central fortalecer o espírito de  cooperação,  para 49 

ampliar a prevenção  e o combate à corrupção no mundo todo. Em nosso 50 

País, o Ministério da Transparência - Controladoria-Geral da União é o 51 

responsável pelo evento, que visa a apresentação de ações desenvolvidas, 52 

bem como os resultados alcançados em sua competência.  Em nosso 53 

Estado, o evento é realizado através de uma parceria da CGU com este 54 

Fórum, destacando, porque oportuno, ser a Controladoria a legítima 55 

patrocinadora da cerimônia. O Sr. William Gomes, após algumas 56 

considerações, citou a necessidade de conquistar alguns parceiros, visando 57 

à operacionalização do evento. Quanto ao formato, foi sugerida a utilização 58 

de um stand no Shopping Maceió, com o propósito de divulgar as 59 

atividades do FOCCO, através da exibição de vídeos. Para tanto, foi 60 

constituída uma comissão, contando com a participação dos Srs. Linaldo 61 

Freitas e William Gomes e, também, da Sra. Nadja Peixoto, com o fim de  62 

contatar com a Superintendência daquele Centro Comercial,  para estudar 63 

essa possibilidade, inclusive definindo, desde já, a data do acontecimento. 64 

Diante de uma possível  inviabilidade do projeto, foi proposta a execução 65 

de um Plano “B”, do qual deverá constar a utilização no dia 10 de 66 

dezembro, do espaço da Praia da Ponta Verde - área fechada -´para a 67 

realização da iniciativa. Concluindo, o representante da CGU disse da 68 

necessidade de haver, na consecução do programa, uma participação mais 69 

decisiva dos membros do FOCCO, ao tempo em que confirmou o 70 

lançamento de mais uma edição da cartilha “Olho Vivo no Dinheiro 71 

Público” com informações sobre o controle social aos cidadãos, 72 

estimulando a participação popular no acompanhamento do uso dos 73 

recursos públicos.  Item 4 da Pauta: Informes – Considerações finais – 74 

Próxima reunião – Para a produção do vídeo, de que trata o item 3 da 75 

presente Ata, visando uma possível exibição  no Shopping, que contará 76 

com a atuação individual dos membros deste colegiado,  deveremos dispor 77 

da imprescindível participação de técnicos do Tribunal de Contas deste 78 

Estado, ficando o Sr. Linaldo Freitas responsável pela informação das 79 

possíveis datas disponíveis para a gravação. Foram destacadas, ainda, as 80 

iniciativas do FOCCO, visando a edição da Instrução Normativa para a 81 

regulamentação do transporte escolar; bem como o esforço realizado, junto 82 



 

à CGE/AL, para a normatização da função de Controlador do Estado. Em 83 

seguida, o Sr. Pedro Guido questionou se a verba do Programa Nacional de 84 

Apoio ao Transporte Escolar é suficiente para garantir uma condução de 85 

qualidade para os estudantes.  Em resposta, o Sr.William Gomes afirmou 86 

tratar-se referida quantia de auxílio, uma complementação às Prefeituras e 87 

que os gestores teriam condições de administrar a situação. Por fim, foi 88 

confirmada a data de 7 de novembro do corrente, regimentalmente 1ª terça-89 

feira do mês,  para nosso próximo encontro, com local a ser definido entre 90 

o MPF e o MPE; enquanto  nossa confraternização deverá acontecer, 91 

historicamente, na sede do SINDMED, no dia 12 de dezembro 92 

subsequente.  Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a 93 

reunião às 12 horas. Assinam a Ata os Srs. José Carlos Castro – 94 

Coordenador e Fernando Teles de Farias – Secretário, juntamente com os 95 

demais membros presentes. 96 

 97 
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