
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2.018. 1 

ATA Nº 10/2.018 - Aos quatro dias, do mês de dezembro, do ano 2 

de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta minutos, na sala 3 

de reuniões do Tribunal de Contas da União TCU, sito na Av. 4 

Dom Antônio Brandão, 326 – Farol, nesta cidade, compareceram 5 

os seguintes membros: Gustavo Henrique Albuquerque 6 

Santos(MPC/AL), Fernando Teles de Farias(Arquidiocese de 7 

Maceió), Claudivan da Silva Costa(TCU), Pedro Guido da Silva 8 

(ISV), Luiz Roberto Farias(APROMAL) e Sras. Maria de Fátima 9 

Accioly Canuto Wanderley (CEDDH), Nadja Lúcia de Oliveira 10 

Peixoto(UNEAL) e Valéria Bezerra (RFB).  Item 1 da Pauta: 11 

Aprovação da Ata da reunião anterior - Esta foi aprovada por 12 

unanimidade, sem ressalvas, após o conhecimento de seu 13 

respectivo texto por todos os presentes. Item 2 da Pauta: 14 

Retrospectiva do FOCCO  - o Sr. Coordenador, de início, a 15 

exemplo de outras oportunidades, lamentou o número reduzido de 16 

algumas entidades e órgãos aos nossos encontros. Em seguida, 17 

passou a registrar determinados momentos, acontecidos em 18 

nossas reuniões, no presente exercício. Citou ele: O debate havido 19 

sobre a saúde em Alagoas, com a participação do Secretário 20 

Executivo de Ações de Saúde, Dr.Paulo Teixeira, representante da 21 

SESAU, oportunidade em que foram discutidos diversos temas 22 

importantes, envolvendo a atual gestão, a exemplo do déficit de 23 

leitos na saúde pública, a ausência da atenção básica no segmento 24 

materno-infantil, que amplia os problemas do Hospital Geral do 25 

Estado, e a necessidade de uma fiscalização mais efetiva dos 26 

órgãos de controle. Mencionou, também, a apresentação sobre 27 

monitoramento externo e a LINDB-ANTC, ocasião em que 28 

contou com a exposição do Auditor de Controle Externo do 29 

Tribunal de Contas de Sergipe – TCE/SE, e Diretor Jurídico da 30 

Associação Nacional dos Tribunais de Contas – ANTC, Dr. Ismar 31 

Viana, tendo como objetivo transmitir os conceitos sobre a 32 

segurança jurídica na aplicação do direito público, a partir da Lei 33 

13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do 34 

Direito Brasileiro – LINDB, hoje chamada, informalmente, de Lei 35 

da Segurança Jurídica. Registrou ele, também, nossa presença na 36 



 

apresentação do Dr. Antônio Carlos Gouveia – Diretor Geral do 37 

DETRAN-AL, sobre a importância dos propósitos e critérios que 38 

nortearam a Instrução Normativa de Serviços nº 1 de 26 de 39 

setembro de 2.017, da autarquia por ele dirigida, regulamentando 40 

a atividade do   transporte escolar em nosso Estado. Evento este 41 

que contou, ainda, com a participação do Sr. Adelmo Moreira, 42 

representando a Associação dos Municípios Alagoanos. 43 

Sequenciando, o Sr. Claudivan Costa afirmou que o Tribunal de 44 

Contas da União  - TCU irá realizar auditoria no Ministério do 45 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para elaborar um 46 

diagnóstico das obras financiadas com recursos federais, que 47 

estão paralisadas há mais de um ano, cujo resultado deverá ser 48 

incluído no próximo plano de fiscalização de obras públicas do 49 

TCU. Logo depois, foi debatido entre os presentes, a importância 50 

da participação dos Conselhos na fiscalização de verbas liberadas 51 

pelo Congresso, a título de emendas parlamentares, face a 52 

deficiência presente nos controles internos dos municípios. O Sr. 53 

Claudivan Costa, voltando a intervir, destacou a atuação dos 54 

órgãos de controle na fiscalização das verbas dos precatórios do 55 

FUNDEF, por iniciativa do FOCCO. Foram citadas, ainda, a 56 

polarização bastante acirrada das discussões no momento pré-57 

eleitoral, e a necessidade de se resgatar as instituições do 58 

FOCCO, habitualmente, ausentes às nossas reuniões. Porque 59 

oportuno, assinalamos entre outros, identicamente, na presente 60 

análise, os seguintes acontecimentos: a) A excelente e oportuna 61 

apresentação do Dr. Paulo Cotti, sobre a Cartilha Eleitoral 62 

elaborada pela Advocacia - Geral da União – AGU, e, também, 63 

nossa visita ao Ministério Público Estadual, para tratarmos da 64 

elaboração do vídeo sobre as eleições 2.018. b) A exposição do 65 

Prof. Fábio Soares Gomes, representante do IFAL, sobre o 66 

Controle Social da Gestão Pública, cujo conteúdo destinado, 67 

inicialmente, aos alunos do Instituto, através do Projeto da Liga 68 

Estudantil de Combate à Corrupção, e em um momento seguinte, 69 

tendo como objetivo conquistar uma participação mais efetiva de 70 

nossa sociedade civil, no referido controle.  c) A apresentação do 71 

Sr. Cladivan da Silva Costa, representante do Tribunal de Contas 72 



 

da União –TCU, sobre sua preocupação, quanto ao 73 

descumprimento da norma que estabelece a obrigatoriedade de os 74 

municípios utilizarem, exclusivamente, na manutenção e 75 

desenvolvimento do ensino fundamental, os recursos oriundos da 76 

diferença no cálculo da complementação devida pela União, no 77 

âmbito do FUNDEF. d) A manifestação da representante do 78 

Receita Federal do Brasil – RFB, acerca do projeto “Destinação”, 79 

com a finalidade de orientar e estimular a aplicação de uma parte 80 

do Imposto de Renda, aos fundos sociais, em particular, àqueles 81 

que tenham como foco um futuro melhor para as crianças e jovens 82 

brasileiros.  Item 3 da Pauta: Definição do novo Coordenador 83 

ou constituição de uma Comissão Provisória até a escolha do 84 

próximo Coordenador - Com o registro do Sr. Gustavo 85 

Henrique de que esta seria sua última reunião, na condição de 86 

Coordenador, haja vista encontrar-se indisponível, face suas 87 

novas atribuições no MPC,  surgiu entre os presentes, o nome do 88 

Sr. Claudivan Costa, por sua larga experiência e competência para 89 

comandar os destinos do FOCCO, no próximo exercício. Tendo 90 

sido acolhida sua indicação por todos os presentes e pelo 91 

designado, resta-nos, tão somente, referendar seu nome, já a partir 92 

de nosso próximo encontro.  Item 4 da Pauta: Considerações 93 

Finais – O Sr. Coordenador agradeceu a presença de todos, 94 

lamentou a não realização de nossa confraternização natalina, 95 

devido a falta de um patrocinador, e registrou, por fim, que nossa 96 

próxima reunião acontecerá em fevereiro, já de 2.019. Não 97 

havendo mais nada a ser discutido, foi encerrado o encontro às 11 98 

horas e 30 minutos. Assinam a Ata os Srs. Gustavo Henrique 99 

Albuquerque Santos – Coordenador e Fernando Teles de Farias – 100 

Secretário, juntamente com os demais membros presentes. 101 

 102 
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