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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CPOF – ATA Nº: 009 

 

No dia 04 do mês de junho do ano de 2007, às 14 horas e 30 minutos, no Palácio 

República dos Palmares, Município de Maceió, Estado de Alagoas, na Sala de Imprensa 

Ary Cipola, reuniu-se o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, este, 

no intuito de deliberar sobre os assuntos referentes ao tema desta reunião.  

Estiveram presentes a Reuniões do CPOF as pessoas de: 

Vânia Maria Cavalcante Veloso (Secretária Adjunta da SEPLAN e Coordenadora 

do CPOF); Bartolomeu Bueno de Oliveira (Assessor Econômico – SEPLAN); Georgina 

Amália do Nascimento (Coordenação Geral - CGOP – SEPLAN); Mychelle Marie Saleme 

de Moraes (DAF – SEARHP); Ismenia Lessa de Lima (Subsecretária – SEARHP); Luis 

Augusto Santos Lúcio (Diretor de Finanças – SEFAZ); Rosa Maria Barros Tenório 

(Diretora Controle Financeiro – CGE); Antônio Guedes de Caldas (DAF – Gabinete Civil). 

 

Foi passada lista de presença, que após de devidamente assinada fará parte desta ata.  

 

1.0 - Dos Trabalhos: 

1.1. Foram discutidos os respectivos tópicos:  

1.1.1- Elaboração da programação financeira para o terceiro trimestre/2007. 

1.1.2 – Custeio das Secretarias: Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. 

2.0 – Acordo firmado entre os membros do CPOF presentes à reunião do dia: 

04/06/2007 (participantes da ata: 009): 
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 2.1 – Estipulação dos membros do CPOF com relação aos convidados a 

participarem às reuniões do Comitê e aos assuntos que estes trarão à baila nas 

supracitadas reuniões. 

3.0 – Agentes Penitenitenciários. 

4.0 – Ipaseal Saúde. 

 

2.0 – Das Informações, argumentações e decisões: 

 

A reunião do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, foi 

marcada para às 14 horas e 30 minutos, no local e hora apontados anteriormente, 

contudo, iniciada às 14 horas e 55 minutos, com abertura elaborada pela Presidenta do 

Comitê, a srª. Vânia Maria Cavalcante – SEPLAN, com leitura da ata n°:008 e 

exposição e discussão de dados pendentes em pauta. 

Após as exposições da srª. Vânia Maria Cavalcante – SEPLAN, O Sr. 

Bartolomeu Bueno – SEPLAN, sugeriu (o que foi devidamente acatado pelos demais 

presentes), que a cada convite para reunião junto ao CPOF, a pessoa a ser convidada 

enviasse dados imprescindíveis como: nome, função e principalmente: dos assuntos que 

serão tratados em reunião com documentos e especificações técnicas sobre o que vai ser 

discutido. Nisso incluindo, caso haja necessidade por parte do convidado, de auxiliar 

técnico que o acompanhe na própria reunião do Comitê. Neste momento, a Srª. Rosa 

Maria Barros – CGE, reforçou as considerações do sr. Bartolomeu Bueno – SEPLAN, e 

acrescentou que a cada reivindicação das Secretarias do Estado junto ao CPOF, fosse 

por parte desses órgãos, enviado relatórios e documentos assinados pelos respectivos 

gestores e/ ou responsáveis que atestem a veracidade do requerido. Documentos estes, 

que como anteriormente apontado, fossem enviados com 01 (uma) semana, no mínimo, 

de antecedência, para apreciação do Comitê, e posterior resolução, no dia e hora 

marcado. 
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Ficou acordado a liberação de custeio inerente à Secretaria da Mulher Cidadania 

e Direitos Humanos, no montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). 

Com relação às horas-extras, não houve uma definição oficial sobre isto. O que 

implica que a SEARHP oportunamente decidirá sobre esta pendência, segundo as 

senhoras: Mychelle Marie – SEARHP; Ismenia Lessa – SEARHP. Esta última 

acrescentou que discutirá mais uma vez, o caso com o sr. Secretário de Administração 

Adriano Soares.  

O sr. Luis Augusto – SEFAZ, informou que este órgão não enviou dados da 

programação financeira relativos ao 3º trimestre. 

O CPOF decidiu que o sr. Antônio Guedes – DAF – Gabinete Civil deverá ficar 

como relator do processo de nomeação dos agentes penitenciário, ou seja, de 342 

técnicos concursados que reivindicam seus ingressos no Estado. Ainda quanto a esta 

questão, os membros do CPOF acharam por bem, convocar a Secretaria da Defesa 

Social para esclarecimentos relativos ao quadro técnico existente dessa, e o prazo de 

desligamento do pessoal que se encontra como serviços prestados. 

O último item analisado pelo CPOF foi inerente ao caso do Ipaseal Saúde. Foi 

decidido que no dia: 18/06/2007, ao menos, um membro representante deste, estivesse 

presente à reunião do CPOF, para discussão de assuntos pendentes. 

  

2.1 – Decisões ao final desta reunião: 

 

2.1.1 - Liberação do montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) 

inerentes ao custeio da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos; 

2.1.2 – Posicionamento da SEARHP sobre as horas-extras do Estado; 
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2.1.3 – Posicionamento do repasse de informação da SEFAZ inerente programação 

financeira relativos ao 3º trimestre; 

2.1.4 – Resolução das questões relativas ao caso: Agentes Penitenciários; 

2.1.5 – Resolução das questões inerentes ao caso: Ipaseal Saúde. 

2.1.6 – Que os membros representantes dos Órgãos do Estado, Fundações e Afins, 

quando convidados a comparecer às reuniões do CPOF para prestação de esclarecimentos, 

ou mesmo, reivindicações junto ao Comitê, enviem com no mínimo, 01 (uma) semana de 

antecedência, todos os documentos, planilhas e dados com assinatura dos respectivos 

gestores e ou/ responsáveis, que atestem a veracidade dessas informações. Isto servirá para 

que tais dados sejam analisados com respaldo técnico e traga mais clareza aos membros do 

CPOF que discutirão o caso concreto. 

 A srª. Vânia Maria Cavalcante Veloso – SEPLAN convocou reunião do CPOF para 

o dia: 11/06/2007 às 15 horas e 30 minutos, no Palácio República dos Palmares, Sala de 

Imprensa Ary Cipola, Município de Maceió, Estado de Alagoas, para que se resolvam as 

pendências que constam nesta ata nº: 009. Para caráter e informação dos membros do 

CPOF, os casos das pendências do Ipaseal saúde serão resolvidos na reunião do CPOF dia: 

18/06/2007. 

Finalizadas as explanações sobre os assuntos aqui apresentados, foram encerrados 

os trabalhos às 16 horas e 35 minutos. Eu, Simone Craveiro Barros, Economista da 

SEPLAN, lotada na CGPLAN, Setor de Indicadores Sociais, lavrei a presente ata que será 

por todos, lida e assinada.  

 

Maceió- Alagoas, 22 de Maio de 2007. 

 Simone Craveiro Barros. 

Economista – CRE nº: 828. 


