
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2.016. 1 

ATA Nº 09/2.016  - Aos quatro  dias, do mês de outubro , do ano de dois 2 

mil e dezesseis, às nove horas e trinta  minutos, na sala de reuniões do 3 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, sito na Rua 4 

Sargento Jaime, 370, Prado, nesta cidade, compareceram ao nosso encontro 5 

os seguintes membros: Srs. Fabrício Leão Souto(DPE/AL), Cássio Araújo 6 

Silva(MPT), Ricardo Rodrigues(SINDJORNAL),   Pedro Guido da 7 

Silva(ISV), Fernando Teles de Farias (CEDDH),  José Carlos Castro 8 

(MPE/AL), Sérgio Studart(CGU), Anthony Lima(OAB/AL),  Luiz Antônio 9 

Palmeira Cabral (UFAL),  Paulo Patriota(SMCI),  José William Gomes da 10 

Silva(CGU), Paulo José Monteiro Santos Lima(AGU), Rômulo 11 

Ferreira(TCU) e Sras. Rosa Maria Barros Tenório (TCE/AL),  Adriana 12 

Andrade Araújo(CRC/AL),  Helenice Balbino Silva(SINTEAL),  Edilma 13 

de Albuquerque Lins Barbosa(SINMED)  e Laylla Alves de Brito 14 

Soares(PJU).     Item 1 da Pauta: Aprovação da Ata da reunião anterior 15 

-  Esta foi aprovada  por unanimidade, sem ressalvas, após o conhecimento 16 

de seu teor por todos os presentes.  Item 2 da Pauta: Espaço para o 17 

SINDJORNAL  -  O Sr. Coordenador, a exemplo das oportunidades 18 

anteriores, procedeu a apresentação de todos integrantes do FOCCO, 19 

presentes à reunião, e agradeceu a cessão do espaço do SINDJORNAL para 20 

sua realização, destacando a importância da participação do Sindicato, no 21 

Fórum, através de uma efetiva atuação de seu representante, Sr. Ricardo 22 

Rodrigues. Em seguida, o Presidente da entidade,  Sr. Flávio Miguel 23 

Peixoto,  disse da satisfação em receber-nos,  e da importância do processo 24 

de interação, hoje,  pautado entre o Sindicato, por ele dirigido, e o FOCCO. 25 

Agradeceu, por fim,  a presença de  todos.   Item 3 da Pauta: Atuação dos 26 

Órgãos/Instituições nas eleições municipais – Avaliações, Informações 27 

e Propostas  - O Sr. Coordenador disse da  importância da participação do 28 

FOCCO no processo eleitoral, através de seus órgãos e entidades a ele 29 

vinculados.  Citou, ainda, nossa visita ao Tribunal Regional Eleitoral, com 30 

o objetivo de levarmos nossa contribuição ,às ações a serem desenvolvidas 31 

durante a fase de fiscalização das eleições.  Na oportunidade, fomos muito 32 

bem recepcionados por seu Presidente, Des. Sebastião Costa Filho e pelo 33 

Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcial Duarte Coelho, que se 34 

mostraram bastante receptivos à  nossa pretensão de nos colocarmos à 35 

disposição do TRE. Continuando, o Sr. Coordenador registrou, ainda, sua 36 

participação na mídia televisiva local, ocasião em que empreendeu uma 37 

apresentação sobre o FOCCO, discorrendo, também, sobre nossos objetivos 38 

ao longo do presente pleito eleitoral.  Assinalou, ainda, a redução de alguns 39 

problemas até então existentes, durante o referido processo,a exemplo da 40 

compra de votos, devido, fundamentalmente,  a alternativa da possibilidade 41 



 

do acolhimento de denúncias através do envio de fotos, vídeos e áudios de  42 

“apps” disponibilizados pelo TSE. Afinal, afirmou ele: ninguém melhor do 43 

que o próprio eleitor para denunciar o mau político.  O Sr. Ricardo 44 

Rodrigues citou  problema havido com o candidato Rogério Teófilo, de 45 

Arapiraca, que beneficiado por uma liminar, inibiu a publicação de uma 46 

reportagem, apontando indícios de irregularidades em sua gestão na 47 

compra de kits escolares, enquanto Secretário de Estado da Educação. 48 

Registrou, ainda, ser referido candidato réu em processo que apura rombo 49 

no IFAL, antigo CEFET. Já o Sr. Coordenador afirmou, mais uma vez, a 50 

importância do processo de integração entre os órgãos de controle do 51 

FOCCO,  no combate eficaz à corrupção em vário municípios de nosso 52 

Estado; enquanto o Sr. Luiz Antônio, confirmando o que reconhecera o Sr. 53 

José Carlos, justificou, também,  a importância da presença da imprensa no 54 

referido processo. O Sr. Anthony Lima admitiu a existência de dados 55 

relevantes no site da OAB/AL, sobre problemas registrados nas eleições do 56 

Estado. Sugeriu, ainda, uma reunião, envolvendo a OAB/AL  e o FOCCO, 57 

contando com a participação do Sr. Ricardo Rodrigues, visando o 58 

mapeamento dessas questões. Por fim, o Sr. Coordenador ressaltou, 59 

igualmente, a presença da Polícia Federal nas citadas ações. Item4 da 60 

Pauta: Discussão sobre providências em relação a processos em atraso  61 

-  O Sr. Coordenador mencionou, mais uma vez, a resistência do Tribunal 62 

de Justiça/AL  em não efetivar os procedimentos relativos aos processos 63 

contra os Srs. Fernando Toledo, Washington Luiz e os envolvidos na 64 

Operação Taturana,  encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça. 65 

Sugeriu ele, ainda, um levantamento dos processos emperrados, no sentido 66 

de sensibilizar os Excelentíssimos Senhores Magistrados a uma 67 

deliberação. O Sr. Ricardo Rodrigues, obstinado, tentou, novamente, 68 

ressuscitar o problema das Letras Financeiras do Estado.  O Sr. Sérgio 69 

Studart justificou, informando que se aconteceu um empréstimo do Banco 70 

Mundial ao Estado, o Governo Federal foi avalista da operação, o que 71 

ensejaria uma intervenção da AGU, TCU e CGU.  Infelizmente, chegou-se 72 

à conclusão de que o Ministério Público Federal em Alagoas(MPF/AL) 73 

mandou arquivar o processo, alegando falta de prova e decurso de prazo. 74 

Diante do impasse, o Sr. Coordenador sugeriu um estudo mais aprofundado 75 

do imbróglio das Letras, objetivando o surgimento de um fato novo, 76 

concreto,  para retomarmos referido problema, visando alguma 77 

providência, após o arquivamento do processo. O Sr. Cássio Araújo, 78 

apoiando a iniciativa do Sr. José Carlos, na tentativa de reabrir mencionada 79 

demanda, fez ressurgir, também, o tema do Produban. Ante o volume de 80 

problemas surgidos, foi sugerido a apresentação, na próxima reunião, de 81 

documentos comprobatórios às respectivas ações, visando um estudo mais 82 



 

seguro das questões apresentadas.  Item 5 da Pauta: Dia Internacional de 83 

Combate à Corrupção: Sugestões para o evento – De início, o Sr. 84 

Coordenador levantou a hipótese  da Controladoria Geral da União(CGU), 85 

a exemplo dos anos anteriores, adotar a realização do evento, o que foi 86 

descartado por seus representantes no FOCCO, devido a carência de 87 

recursos e que iria depender de uma participação efetiva de patrocinadores. 88 

A Sra. Lailla Brito, representando o Parlamento Jovem Universitário, 89 

sugeriu a participação no evento, de um grupo cultural, por ela dirigido, em 90 

um espaço de interatividade, contando com uma atuação popular de 91 

combate à corrupção, incorporada aos objetivos do FOCCO. Tendo em 92 

vista os problemas elencados e as propostas apresentadas, ficou definido, 93 

após contato do Sr. Coordenador com a Sra. Adriana Andrade,  que 94 

realizaremos a comemoração do Dia Internacional de Combate à 95 

Corrupção, em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, em 12 de 96 

dezembro, e não no dia 7 como havíamos definido anteriormente, devido a 97 

compromissos da Sra. Clara Bugarim.   Item 6 da Pauta: Espaço Livre – 98 

Informes/Propostas/Eventos Pretéritos e Futuros/Atualizações – O Sr. 99 

Coordenador sugeriu a realização de um levantamento dos precatórios do 100 

FUNDEB,  com ênfase nos que estão para serem liberados, visando um 101 

trabalho preventivo, com o objetivo de inibirmos qualquer processo de 102 

desvirtuamento de sua utilização. Já o Sr. Pedro Guido pediu a continuação 103 

do estudo da verba de gabinete da Câmara de Vereadores. Lembrou, 104 

também, a necessidade de verificarmos as contas das entidades de 105 

assistência social do município;  o processo de recolhimento do Imposto de 106 

Renda, pelo Legislativo Municipal, de seus funcionários e dos próprios 107 

edis;  e o problema do não julgamento das contas do município pela 108 

Câmara. Ato contínuo, o Sr. Fabrício Leão deu ênfase à participação da 109 

Defensoria Pública do Estado na área da Tutela Coletiva, com o objetivo de 110 

defender os interesses difusos, aqueles que não são específicos de uma 111 

pessoa ou grupo de indivíduos, mas de toda a sociedade.  Voltando a 112 

intervir, o Sr. José Carlos comunicou a realização de reunião dos órgãos de 113 

controle do FOCCO e que foi elaborado convênio com a SEFAZ, com o 114 

propósito de possibilitar o acesso a seu banco de dados. Item 7 da Pauta: 115 

Considerações Finais – Próxima Reunião marcada para 1º de 116 

novembro/Proposta alteração para 8 de novembro/Local - Quanto ao 117 

encontro, visando nossa confraternização de Natal, iremos aguardar a 118 

manifestação do SINMED, nosso anfitrião desse período. Por fim, foi 119 

admitida a possibilidade de nossa próxima reunião acontecer na Secretaria 120 

de Finanças da Prefeitura, no próximo 8 de novembro.  Não havendo mais 121 

nada a ser discutido, foi encerrada a reunião às 12 horas e 15 minutos, da 122 

qual, eu, Fernando Teles de Farias, Secretário Ad hoc, lavrei a presente 123 



 

Ata, que vai, também, assinada pelo Sr. Coordenador e demais membros 124 

presentes à reunião. 125 

 126 
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