
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS

Inquérito Civil 1.11.000.000433/2019-44

Ata da Reunião dia 12.8.2019

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano 2019, às 13h30, reuniram-se na sala de reunião
do  5.º  andar  nesta  Procuradoria  da  República  em  Alagoas  a  Procuradora  da  República
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY, o Sr. ANDERSON KENNEDY
DA  SILVA  BOLEVARD,  Prefeito  de  Matriz  de  Camaragibe
(pm.camaragibeadm@hotmail.com) e  a  Sra  SARAH BORBA CALADO,  Procuradora do
Município (procuradoria@matrizdecamaragibe.al.gov.br),  para tratar da questão  referente às
obras de construção de unidades residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida no âmbito
da referida municipalidade.

Dando  início  aos  trabalhos  a  Procuradora  da República teceu  considerações  acerca  do
objeto do Procedimento Preparatório 1.11.000.000433/2019-44 instaurado nesta Procuradoria
da República em Alagoas em razão de representação que noticia o suposto descaso, por parte
da gestão municipal de Matriz de Camaragibe/AL, com as obras de construção de unidades
residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida.

Prosseguindo com os trabalhos a  Procuradora do Município esclareceu, inicialmente, que,
quanto aos expedientes encaminhados ao município pelo MPF/AL, não houve a ciência acerca
do seu recebimento, ou seja, considerando que foram enviados via e-mail, não foram estes
recebidos pela respectiva pasta, tendo em vista que, até o momento, os órgãos municipais não
estão utilizando os e-mails oficiais cadastrados no portal da transparência. Nesse contexto, a
procuradora do município se comprometeu a adotar as providências cabíveis internamente a
fim de garantir que os e-mails oficiais sejam devidamente utilizados.

Na  sequência,  a  Sra  Sara  Borba,  em consonância  com  o  teor  do  Ofício  nº  114/2019,
protocolado no âmbito do MPF na data de hoje, esclareceu que  a denúncia protocolada no
MPF foi realizada pelo advogado do Movimento Social Frente Nacional de Luta, donde aduz
que esta edilidade, nos autos do processo nº 0700097-92.2019.8.02.0023, em trâmite na Vara
do Único Ofício de Matriz de Camaragibe/AL, estaria prestando informações inverídicas no
aludido procedimento judicial, informando ainda que tal pleito junto ao MPF se dá com o
objetivo de evitar que a comunidade não sofra mais com a demora da entrega das casas que
foram invadidas. Salienta que a edilidade não é a responsável pela obra, pois diferente do que
informado pelo denunciante, o Município de Matriz de Camaragibe firmou Termo de Acordo
e Compromisso – TAC com o Banco Paulista (em anexo ao ofício nº 114/2019), donde restou
consignado que caberia àquele velar pelas mencionadas unidades habitacionais, fato este de
conhecimento do denunciante, uma vez que consta no processo judicial.

Ato contínuo os  representantes  do município declararam que  reiteram o inteiro  teor do
Ofício  nº  114/2019,  no  qual  apresentam  as  devidas  informações  acerca  da  questão,
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apresentando, inclusive, um breve histórico dos fatos ocorridos que são do conhecimento da
municipalidade,  tendo  em vista  que  algumas  questões  ainda  estão  pendentes  de  maiores
esclarecimentos, ante a absorção do Ministério das Cidades por outro Ministério.

Por  fim,  a  representante  do  Ministério  Público  Federal  levou  a  efeitos  os  seguintes
encaminhamentos: 

1)  o  município se  compromete  a  oficiar o  Ministério  que  absorveu  o  Ministério  das
Cidades, solicitando informações acerca dos recursos destinados, bem como o instrumento
pactuado junto ao Banco Paulista para as construções em questão;

2) a  enviar a este órgão ministerial, tão logo receba, cópia do documento oriundo do
Estado de Alagoas  em resposta ao expediente do município que solicitou um pacto para a
conclusão das casas objeto do presente feito.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e
achada conforme, segue assinada por todos.

Maceió/AL, 12 de agosto de 2019.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY
Procuradora da República

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD
Prefeito de Matriz de Camaragibe

SARAH BORBA CALADO
Procuradora do Município

Av. Juca Sampaio, nº 1800, Barro Duro, Maceió/AL, CEP 57045-365.
Fones: (82) 2121-1400 / 2121-1464  / E-mail: pral-08oficio@mpf.mp.br

2


	NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY

