JUSTiÇA ELEIT9RAL
tRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo aditivo que entre si firmam o' FÓRUM DE
COMBATE À CORRUPÇÃO' DE ALAGOAS', FOCCO~AL e
o
TRIBUNAL
REGI.ONAL
ELEITORAL DE' ALAGOAS - TRE/AL, para os
fins q~e espec,ifica.
-

Todos os orgaos,. publicos e entidades signatários do termo dé
compromisso de cooperação firmado nó âmbito do t=ÓRUM DE COMBATE À
. CORRUPÇÃO DE ALAGOAS, doravante dénominado FOCCO/AL, abaixo
listados, neste ato representados pelo Coordenador-:-ExecutivodOFOCCO-AL,
Promotor de Justiça, UBIRAJARA RAMOS DOS SANTOS, e o T~IBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE· ALAGOAS - TRE/ÁL, doravante denominado
TRE/AL, neste ato represeritado pelo seu Presidente, Desembargador
ESTÁCIO I.:.UIZGAMA DE LIMA,. brasileiro, 'casado,' magistrado, portador da
cédula de identidade RG n° ~003001136'512SSP/AL, inscrito no CPF sob o n°
007.392.194-72, residente e domiciliado nesta cidade. .
. .
I

.

. CONSIDERANDO a importânCia'da cooperação do TRE/AL no prõcesso
de combate à corrupção envolvendo verbas federais, estáduais e municipais;
CONSID-ERANDO que foi aprovada por unanimidade, na reunião de
,criação do,FOécO/AL, realizada no dia 03/11/2009,
participação do TRE/AL
como órgão integrante 'do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas;

a

RESOLVEM firmar o presente aditivo -ao ~ermo de compromisso de
cooperação técnica e estratégica firmado em1° de setembro de 2009, com as
seguintes cláusulas:
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O presente aditivo tem por finalidadeineluir entre as entidades e órgãos
integrantes do FOCCO-AL o TRE/AL.
.2·-DOSCOMPROMI~S~S
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O MPT se cOIllPromete a observar fielmente todos os itens estabelecidos,
no termo de compromisso de cooperação técnica e estratégica firmado em 10
de setembro de 2009 no âmbito do FOCCO-AL.
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e

. Ficam ratificadas as demais cláusulas
condições
termo de compromisso que constitui~ o FOCCO-AL.

estabelecidas

no

4 ': DA PUBLICAÇÃO

o TRE/AL providenciará a publicação de extrato do presente Aditivo no
Diário Oficial da União.
-5~ DAS DISPOSiÇÕES

FINAIS

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente documento em duas
(duas) vias de igual teor e forma.

TESTEMUNHAS:~~

Órgãos e entidades signatário do Termo de Compromisso:
Advocacia Geral da União - Procuradoria da Uníão em Alagoas:.

AssÇ)ciação dos Membros ~o Ministério Público de Alag.oas.
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Controladoria-Geral do Estado de Alagoas .
.Central Única dos Trabalhadores em Alagoas.
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió .

.

.

Departamento de Polícia Federal.

Ministério Público do Estado de Alagoas.

-

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Alagoas.
Secretaria de Estado da Fazend,ade Alagoas
Sindicato dos Jornalistas do Estado d~ Alagoas.
Sindic~to dos Medicos de Alagoas.
Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas.
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Sindi~ato dos Servidores do Tribunal de Contas do Esta~o dI' Alagoas.
Sil1dicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas.
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