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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

(*) CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS 
ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
RELATOR: Deputado DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
REUNIÃO: 4ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Sala Virtual “On-line” 
DATA: 18/11/2020 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 12 horas e 05 min 

 
PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - Expediente: 
Correspondências recebidas: 
- Não houve no período 
 
2 – Ordem do Dia: 
- Transposição desta Comissão para a próxima 
Sessão Legislativa; 
- E demais deliberações que os membros 
entenderem necessárias. 
 
3 - Comunicações: 
Objetivo da Comissão: Apurar as recorrentes 
denúncias de maus tratos contra animais, 
abandono, desleixo nos Centros de Controle de 
zoonoses, privação de água e comida. Relatos 
recentes de envenenamento de cães, gatos, 
equinos e outras espécies que são agredidos, 
atropelados e mortos. Fato amplamente 
veiculado na imprensa local, ante o grande 
interesse da população que assiste estarrecida à 
atos de violência contra animais indefesos. 
 
(*) Republicada por haver sido redigida com incorreção. 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA 
CONCESSÃO DA BR 101 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
RELATOR: Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: 5ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião On-Line 
DATA: 20.11.2020 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não há.  
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
- Deliberação do requerimento de Prorrogação 
do prazo da comissão. 
- Deliberação do requerimento de Transposição 
do prazo da comissão para próxima sessão 
legislativa. 
- Demais deliberações que se fizerem 
necessárias. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Fiscalizar o cumprimento 
do contrato de concessão da rodovia BR 101 no 
Espírito Santo pela concessionária ECO 101. 
 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE ENFRENTAMENTO 
AO CÂNCER INFANTOJUVENIL 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado DR. 
RAFAEL FAVATTO 
LOCAL: Sala Virtual “Plataforma Cisco Webex” 
DATA: 23/11/20 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 9 horas 
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PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR 
DE ENFRENTAMENTO AO CÂNCER 

INFANTOJUVENIL 
 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 

2 - Comunicações: 
 

Tema: “O Dia Nacional de Combate ao Câncer 
InfantoJuvenil”. 
 

3 - CONVIDADOS: 
 

- Nésio Fernandes de Medeiros Júnior – 
Secretário de Estado da Saúde. 
- Deputado Dr. Emílio Mameri – Vice-Presidente 
da Comissão de Saúde e Saneamento. 
- Dr. Algemir Brunetto – Superintendente e 
Fundador do Instituto do Câncer Infantil – ICI  
- Dr. Carlos Magno Bortolini – Oncopediatra do 
Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória.  
- Dr. Cláudio Galvão – Médico e Presidente da 
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica – 
SOBOPE 
- Francisco Neves – Superintendente do Instituto 
Ronald Mc Donald’s – IRM 
- Dra. Tereza Fonseca – Médica Onco-Pediatra, Ex-
Presidente da SOBOPE e atual Presidente da 
Confederação Nacional das Instituições de apoio e 
Assistência à Criança e Adolescente com Câncer – 
CONIACC 
- Robson Melo – Presidente do Conselho de 
Administração da ACACCI. 
- Francisco Carlos Gava – Diretor Presidente da 
ACACCI  

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3650 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANA GLAUCIA DE SOUZA 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Dary Pagung, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3651 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANA GLAUCIA DE SOUZA OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor 
de Gabinete do Líder do Governo, código SGLG, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3652 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RAYSA ARIDI MOURA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 812 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209402-01 
AMANDA 
AMARAL DE 
LIMA 

2019 
08/12/2020 a 
22/12/2020 

22/06/2021 a 
06/07/2021 

15(quinze) 

209807-01 
DORIMAR 
MANDATTO 

2020 

19/07/2021 a 
02/08/2021 e 
03/01/2022 a 
17/01/2022 

19/01/2021 a 
17/02/2021 

30(trinta) 

208754-03 

FLAVIA PIRES 
MONTEIRO 
MANCILHA 
FERRARI 

2020 
04/01/2021 a 
18/01/2021 

18/11/2020 a 
02/12/2020 

15(quinze) 

206840-02 
FERNANDA 
LITTIG DIAS 

2020 
16/07/2021 a 
30/07/2021 

17/11/2020 a 
01/12/2020 

15(quinze) 

210013-01 
JAMILE PRATTI 
ORLANDI 
CABRAL 

2020 
19/07/2021 a 
02/08/2021 

18/11/2020 a 
02/12/2020 

15(quinze) 

209680-01 

LAYS 
ENGELBERG 
MORAES 
HULLE 

2020 
07/12/2020 a 
21/12/2020 

18/11/2020 a 
02/12/2020 

15(quinze) 

207955-01 
LUCIANA 
WERNERSBACH 
NASCIMENTO 

2020 
04/01/2021 a 
02/02/2021 

23/11/2020 a 
22/12/2020 

30(trinta) 

207926-01 
OLIVIAN 
CARLESSO 
TRASSI LEAL 

2020 
04/01/2021 a 
02/02/2021 

07/03/2021 a 
21/03/2021 e 
07/12/2021 a 
21/12/2021 

30(trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de novembro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 813 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LEONARDO PEREIRA DAS NEVES, 
matricula 210168, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 16/11/2020 e final em 20/11/2020, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 814 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO 
ROBLES, matricula 207328, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 05 
(Cinco) dias, com início em 16/11/2020 e final 
em 20/11/2020, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 815 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE, 
matricula 208492, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 16/11/2020 e final em 16/11/2020, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 816 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor CASSIO GIMENES DE SOUZA, matricula 
207056, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 06 (Seis) dias, com início em 
17/11/2020 e final em 22/11/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º 200532/2020 
Pregão Eletrônico n° 023/2020 

 

Objeto: contratação do serviço de gerenciamento 
do abastecimento de combustíveis e limpeza 
simples envolvendo a implantação e operação de 
sistema informatizado e a aquisição de 
combustíveis e serviços de lavagem, conforme 
especificações contidas no anexo I do edital. 
 

A sessão pública ocorrerá no site www.licitacoes-
e.com.br, no dia 30/11/2020, às 14h00min. 
 

O edital estará disponível a partir da presente data 
nos sites www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” e www.licitacoes-e.com.br. 
Maiores informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º 200733/2020 
Pregão Eletrônico n° 024/2020 

 

Objeto: contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços de 
agenciamento e fornecimento de passagens 
aéreas nacionais e, excepcionalmente 
internacionais (reserva, emissão, marcação, 
remarcação e reembolso de bilhetes de 
passagens aéreas), conforme especificações 
contidas no anexo I do edital. 
 

A sessão pública ocorrerá no site www.licitacoes-
e.com.br, no dia 02/12/2020, às 14h00min. 
 

O edital estará disponível a partir da presente data 
nos sites www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” e www.licitacoes-e.com.br. 
Maiores informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 17 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 18.11.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a fixação biológica de nitrogênio em soja e gramíneas, a técnica é um dos 
pilares na produção de soja no Brasil e resulta em grande benefício para o produtor e 
para o meio ambiente, uma vez que dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados na 
cultura 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

01h15 Interesse Público Acompanhe uma reportagem sobre o problema do descarte do lixo em locais 
inadequados, como um lixão em uma área indígena no Amazonas 

01h45 Audiência pública  Comissão de Saúde - Prestação de Contas 

05h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a importância das boas práticas na fabricação do açaí  para garantir um 
produto de qualidade e livre de doenças 

07h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a Promotora de 
Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do Centro de 
Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), órgão de 
assessoramento de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos 
do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos 

08h15 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora protegido e 
estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este documentário 
revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso destino. Uma ação 
recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para 
que, finalmente, essa região receba a proteção da lei. A administração federal 
anunciou no final de março de 2018 a criação da maior unidade de conservação 
marinha do país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da América 
do Sul 

09h00 Sessão ordinária virtual (V) Trabalhos do Legislativos Estadual 

12h05 Reunião extraordinária 
virtual (V) 

CPI dos Maus Tratos aos Animais 

13h00 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A artista 
plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte e 
literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba 

13h30 Conexão Ciência Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da Embrapa, para saber 
mais sobre as pesquisas voltadas ao melhoramento genético da alface 

14h00 A Grande Reportagem Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora protegido e 
estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este documentário 
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revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso destino. Uma ação 
recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para 
que, finalmente, essa região receba a proteção da lei. A administração federal 
anunciou no final de março de 2018 a criação da maior unidade de conservação 
marinha do país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da América 
do Sul 

14h30  Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00  Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

16h55 Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 

18h00 Com a Palavra Deputada Janete de Sá fala sobre combate à violência contra a mulher e aos animais, 
criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a produção da agricultura 
familiar no interior do estado 
 

18h30 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A artista 
plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte e 
literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com um novo 
projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu novo trabalho e um pouco 
da sua história na música 

19h30 Sabores Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim sobre um 
modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a comida vegana 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência política no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas ao assédio moral 

21h00 Interesse Público Ação Civil pública do MPF pede medidas urgentes para conter o desmatamento nos 
estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Em Pernambuco o MPF recomenda que a 
prefeitura de Tamandaré retire do ar as transmissões de cultos evangélicos publicadas 
nas páginas oficiais do município. E ainda, MPF registra aumento de denúncias de 
crimes virtuais durante a pandemia 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Violência e vulnerabilidade nos desenhos infantis 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputada Janete de Sá fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a produção da 
agricultura familiar no interior do estado 

22h45 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a Promotora de 
Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do Centro de 
Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), órgão de 
assessoramento de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos 
do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos 

23h15 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A artista 
plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte e 
literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba 

23h45 Sabores Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim sobre um 
modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a comida vegana 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO, REALIZADA EM 09 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Décima 
quarta reunião ordinária da segunda sessão 
legislativa ordinária da décima nona legislatura. 
Havendo número legal, declaro abertos os 
trabalhos da comissão.  
 Bom dia, senhoras e senhores que nos 
acompanham pela TV Ales e pelo YouTube. Bom 
dia aos nossos funcionários. É um prazer tê-los 
conosco inclusive, V. Ex.as e autoridades 
presentes.  

Hoje seremos breves na introdução. 
Vamos tratar novamente da segurança nas 
eleições e temos diversas autoridades que vão 
poder explicar sobre a atuação de cada órgão no 
pleito. 
 São dois milhões e oitocentos mil 
eleitores no estado do Espírito Santo aptos a 
votar no próximo domingo, e certamente 
teremos informações valiosas para os cidadãos. 
Que Deus continue nos abençoando.  

Hoje nós não temos quorum para 
deliberação. Então, nós vamos passar direto aos 
convidados. Antes, porém, eu quero passar a 
palavra ao deputado Coronel Alexandre 
Quintino para suas considerações iniciais aos 
nossos convidados.  

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, senhor deputado e 
grande amigo Dr. Emílio Mameri, coronel Biato, 
Luciano Machado, eu vi aí também ajeitando o 
cabelo. Quero saudar todas as autoridades que 
se fazem presentes, funcionários desta Casa, 
autoridades que certamente serão convidados 
muito importantes para o bom andamento da 
nossa eleição municipal que ocorrerá agora. A 

gente sabe que a gente vê os policiais 
distribuídos, que a gente as delegacias todas 
organizadas, que a gente vê a Polícia Rodoviária 
Federal, as guardas municipais fazendo seu 
trabalho. A gente vê o doutor Guilherme 
Pacífico fazendo um excelente trabalho lá na 
Secretaria de Segurança, coronel Biato. Enfim, 
todas as pessoas que estão envolvidas. 
 E a gente vê que o trabalho não é um 
trabalho que é feito só lá nesse domingo. Ele é 
um planejamento anterior que se faz e para que 
tudo dê certo - coronel Evandro que eu estou 
vendo aqui também com muita alegria - a gente 
verifica que são semanas na qual todos os 
envolvidos, capitão Leonardo também, todos os 
envolvidos nessa segurança se debruçam noites 
a fio para que possa no dia da eleição tudo 
poder transcorrer da melhor forma possível.  
 Então, quero parabenizar a V. Ex.ª, 
presidente Danilo Bahiense, pela iniciativa de 
trazer todos esses atores que estão envolvidos 
nesse processo e que é muito importante saber 
que todos querem, todos estão em busca de um 
objetivo comum que é trazer uma tranquilidade 
e fazer com que essa verdadeira democracia e a 
escolha da nação é fazer a vontade do povo 
prevalecer tem por trás, tem nos bastidores 
pessoas honradas, pessoas que de fato querem 
que toda a eleição transcorra da melhor forma 
possível. Não tenho dúvida, com a qualidade 
dessas pessoas que estão aqui, não tenho 
dúvidas que tudo irá dar certo. 
 Parabéns, deputado Danilo, mais uma 
vez por essa iniciativa.  

Me coloco à disposição de todos. Muito 
obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - Sem partido) – Muito obrigado, 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 

Eu passo a palavra agora ao nosso 
deputado Dr. Emílio Mameri para as suas 
considerações iniciais. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos. 

Quero saudar o nosso presidente, 
delegado Bahiense, deputados presentes, meus 
amigos aí, o deputado Quintino, Luciano parece 
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que está presente. E todas as pessoas que estão 
aqui compondo, não vou nomear porque fica 
difícil, tem muita gente, pessoas super 
qualificadas para que nós possamos discutir 
esse tema. 

Momento ímpar da democracia 
brasileira, o momento das eleições, onde o 
eleitor pode e deve se manifestar e procurando 
sempre valorizar o seu voto, para isso 
precisamos de uma estrutura que nos dê essa 
tranquilidade.  

Tenho certeza absoluta que essas 
pessoas que estão aqui, pessoas experientes, 
pessoas comprometidas com a democracia 
farão com que esse pleito seja um pleito 
tranquilo e que nós possamos ter sim, a 
expressão dada pelo voto da população na 
renovação de prefeitos e vereadores.  

Então, senhor presidente, mais uma vez 
agradecendo por trazer esse tema tão 
importante e agradecer a todas as pessoas que 
estão conosco discutindo esse assunto tão 
importante. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - Sem partido) – Muito obrigado, Dr. 
Emílio Mameri. 

Eu passo a palavra agora ao nosso 
deputado, meu amigo, Luciano Machado, para 
as suas considerações iniciais. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Meu 
querido doutor Danilo Bahiense, nosso 
deputado tão competente, deputado Mameri, 
deputado Coronel Quintino, eu tô num dia em 
que minha agenda deu uma mudada, estou 
atendendo uma demanda aqui na Santa Casa de 
Cachoeiro, e algumas coisas mudaram.  

Então infelizmente eu não vou poder 
participar de toda a reunião, que é a prioridade 
nossa hoje, mas eu já pedi a minha assessoria 
para salvar a reunião porque eu quero ver mais 
tarde porque eu sei que tem um conteúdo 
importante, tem vários aspectos, 
especialmente, na questão do período eleitoral.  

Então eu quero deixar aqui o nosso 
agradecimento a todos os que participarão, 
todos os que trazem informações hoje, que 
trarão informações importantes, para que nós 

possamos ter segurança, a tranquilidade 
(Inaudível) harmonioso.  

Doutor Danilo, o nosso respeito e 
admiração de sempre. 

Grande abraço a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - Sem partido) – Muito obrigado, 
deputado Luciano Machado.  

Eu quero passar agora a palavra ao 
primeiro convidado que vai falar: doutor 
Alvimar Dias do Nascimento, que está aqui 
representante o presidente do TER. Ele como o 
diretor-geral do TRE tem feito um trabalho 
maravilhoso (Inaudível) Acompanho há muitos 
anos o trabalho de V. Ex. ª, e será muito 
importante as orientações, por parte do senhor, 
que poderá passar para às instituições. Inclusive 
informando como será garantida a proteção das 
urnas e da rede de votação, e se existe algum 
tipo de orientação, claro que existe, aos agentes 
de segurança nessas eleições. 

Doutor Alvimar, o senhor está com a 
palavra. O senhor tem até dez minutos. (Pausa)  

O senhor está sem som, doutor Alvimar. 
Seu microfone está fechado. 

 
O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO - 

Desculpa. 
Deputado Danilo Bahiense, saúdo todos 

os membros desta comissão em nome de V. 
Ex.ª; também os demais deputados presentes; 
gostaria de saudar todo corpo da Sesp, na 
pessoa do doutor Guilherme Pacífico, nosso 
dileto amigo, sempre esteve grande parceiro 
com a Justiça Eleitoral. Gostaria de saudar todos 
os demais presentes, eu faço na pessoa de 
todos os deputados aqui presentes. 

Quero parabenizar atuação desse 
trabalho importante desta comissão. 
Historicamente não recordo que tenha sido 
criado em pleitos passados, me  parece que é 
uma inovação para essa eleição. Gostaria, 
então, de parabenizar essa iniciativa que busca 
aqui contribuir com a garantia da lei e da 
ordem. E é um momento diferente. Estamos 
vivendo, vencendo uma eleição pandêmica, 
onde aqui mais do que a questão relacionada à 
segurança da garantia e da ordem, nós temos 
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também outros atores, partícipes do processo 
eleitoral que têm o seu grau de 
responsabilidade.  

E quando eu me reporto aqui, eu me 
reporto também aos partidos políticos, aos 
candidatos, aos cidadãos, aos apoiadores, 
enfim, para que nós tenhamos uma segurança 
no dia das eleições, necessário se faz o 
envolvimento de todos nós, a compreensão e a 
resiliência de todos esses atores desse processo 
eleitoral. 

Bom, da nossa parte, nós gostaríamos 
aqui de exaltar - e eu não poderia deixar de 
fazer isso - o trabalho das forças de segurança 
local, que sempre que foram parceiras da Justiça 
Eleitoral, sempre estiveram presente com a 
Justiça Eleitoral, de forma que estivemos 
sempre todos juntos, e estamos todos juntos, 
basta dizer que hoje temos o Nucoi, que é um 
núcleo. E aqui está o tenente-coronel Biato, 
delegado Dutra, enfim, estão juntos com a 
Justiça Eleitoral e é um canal que traz uma 
fluidez de informações muito grande e que 
possibilita ações de inteligência nessa atuação, 
com a integração junto com Sesp. Enfim, há uma 
coordenação para o processo eleitoral, uma 
sintonia entre os órgãos de segurança.  

Agora, eu gostaria aqui também de 
informar que por parte da Justiça Eleitoral, nós 
encaminhamos à Sesp uma cartilha, uma 
carteira de bolso que facilitará muito os 
trabalhos da polícia no dia das eleições. Essa 
cartilha foi submetida também à apreciação do 
comando da Polícia Militar, que deu o aval. De 
maneira que é uma cartilha de orientação, o 
que pode, o que não pode no dia das eleições, 
os crimes mais comuns, aqueles crimes em que 
estão sujeito a termos circunstanciados ou não. 
Enfim, é uma contribuição por parte da Justiça 
Eleitoral para facilitar o trabalho e a ação das 
nossas forças locais.  

Quanto à Justiça Eleitoral, dentro do seu 
papel institucional, ela vem cumprindo o seu 
mister. A Justiça Eleitoral, como um todo. 
Sabemos do grande diferencial, da grande 
dificuldade desse pleito. Todos os protocolos de 
segurança, a saúde, foram elaborados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, com a participação 
dos hospitais, do Sírio-Libanês, Fiocruz, ou seja, 

a Justiça Eleitoral naquilo que está sob a sua 
competência, teve milhões e milhões de 
doações de equipamentos de EPI para serem 
fornecidos, para a garantia dos mesários. As 
dificuldades que nós temos que enfrentar, 
mesários desistindo ser mesários. Enfim, não 
está sendo um processo efetivamente fácil para 
nós tocarmos no nosso dia a dia, mas estamos 
avançando.  

Quanto ao processo eletrônico de 
votação, todos nós já conhecemos, o grau de 
segurança, de garantia que proporciona. 
Estamos trabalhando intensamente na 
preparação das urnas. Já preparamos as urnas 
na semana passada, estamos no processo esta 
semana ainda, em processo de conferência 
visual das urnas, onde são convidados todos: o 
Ministério Público, a OAB, partido político, 
edital publicado. É um trabalho feito de forma 
transparente, pública, e pode ser presenciado, 
acompanhado, por todos esses legitimados 
interessados que nós aqui citamos.  

Então, de maneira que da parte da 
Justiça Eleitoral tem sido feito um trabalho 
hercúleo, diferente dos demais processos que 
nós já vivenciamos, nunca vivenciamos situação 
similar, mas nós contamos efetivamente com a 
compreensão e isso vai repercutir no trabalho das 
forças de segurança no dia da eleição. Então, de 
maneira que nós temos aí o horário diferenciado 
para aqueles maiores de sessenta anos, podendo 
votar, exercer o seu voto, no período de sete as 
dez da manhã, com preferência sobre qualquer 
outro eleitor no ato de votar durante esse horário. 

 Então, as medidas estão sendo adotadas, 
só que cada dia é um dia. Nós não vivemos um 

momento estático. O que pode ser agora, neste 
momento, à tarde nós podemos ter outros 
encaminhamentos. De forma que ferramentas 
têm sido colocadas à disposição do eleitor, 
como o e-Título, o Justifica. A gente pede para 

que os eleitores baixem esse aplicativo, 
evitando aglomerações. Aqueles eleitores que 
estão fora do seu domicílio eleitoral podem 
fazer a sua justificativa mediante o e-Título de 
forma a não trazer maiores aglomerações nos 
locais de votação.  

Então, esse é um processo, conforme já 
dissemos, diferenciado, que todos os senhores 
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sabem. Mas, volto a enfatizar, a questão 
relacionada à segurança - e aqui nós falamos 
especialmente no dia da eleição -, ela não 
perpassa apenas pelo trabalho das forças de 
segurança, ou seja, quanto mais problemas nós 
tivermos, se não houver uma resiliência por 
parte de todos os atores do processo eleitoral, 
mais dificuldades trará para as forças de 
segurança.  

Então, o que nós, aqui, como Justiça 
Eleitoral, gostaríamos, nesta oportunidade, com 
esta comissão, pelo trabalho que vem 
desenvolvendo, de também contribuir, todos 
nós contribuirmos com as forças de segurança, 
porque esse trabalho ela desempenha e nós 
somos testemunhas de longos anos, estamos há 
quase trinta anos, quase dezoito anos como 
diretor-geral do TRE e acompanhamos sempre 
de perto, mas temos, sim, preocupações no que 
toca o dia da eleição, não com o trabalho da 
força de segurança em si, isso nós confiamos 
plenamente, mas, sim, em relação ao 
comportamento dos eleitores. 
 A Justiça Eleitoral já estabeleceu 
protocolos. Eleitor que não utilizar máscara não 
vota, vai ser impedido efetivamente de votar. 
Então, todos os cuidados por parte da Justiça 
Eleitoral nos locais de votação foram tomados, 
estão sendo tomados pela Justiça Eleitoral.  

Mas, volto a enfatizar, o trabalho desta 
comissão, a meu sentir, deve, opino, que seja 
mais enlarguecido, vamos dizer assim, e 
trazendo essa contribuição para o dia do pleito, 
com orientações. É muito importante que as 
bases, os partidos políticos, candidatos, todos 
aqueles envolvidos no processo eleitoral, 
também tragam orientações aos seus eleitores 
da forma como se comportar no dia da votação.  

E nós pretendemos ou pensamos que, 
com todo esse trabalho feito, nós podemos 
reduzir ao máximo o número, o índice de 
abstenção nesse pleito, o que, normalmente, 
mesmo fora da pandemia, nós já temos, em 
pleitos passados, um índice de abstenção, votos 
nulos, o que já é bastante elevado.  

Então, esse é o pleito que nós trazemos 
aqui, a esta comissão, que divulgue essas ações, 
esses protocolos de segurança também aos 
partidos políticos, aos candidatos e aos 

eleitores, o que muito contribuirá para a 
atuação das forças de segurança. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Alvimar, por suas palavras.  

Eu gostaria, doutor Alvimar, de fazer 
duas perguntas, por favor. Esta sessão está 
sendo transmitida ao vivo para o estado do 
Espírito Santo, pela TV Assembleia e pelo 
YouTube, e eu gostaria que V. Ex.ª informasse à 
população o que será, o que é vedado no dia 
das eleições, e essas cidades que serão 
atendidas pela Polícia Federal, exclusivamente 
pela Polícia Federal, e as demais que serão 
atendidas pela Polícia Civil, como Polícia 
Judiciária.  

 
O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO – O 

que cabe à Polícia Federal, a Polícia Federal, 
onde ela tem sede da Polícia Federal, como 
aqui, na Grande Vitória, efetivamente, nos 
municípios da Grande Vitória, Cachoeiro 
também, aqueles municípios abrangidos por ela, 
ela terá atuação como Polícia Judiciária. 
Obviamente que onde não tem sede da Polícia 
Federal, sem prejuízo, ok? Sem prejuízo! Mesmo 
que a Polícia Federal não tenha sede em 
determinado município, dada a circunstância, 
possa ser acionada. Mas isso é uma questão a 
ser avaliada internamente, conforme já ocorreu 
no passado. Mas a Polícia Federal, onde ela 
mantém sede na Grande Vitória, ela tem 
atuação como Polícia Judiciária, e a Polícia Civil 
atua de forma supletiva onde não tem sede da 
Polícia Federal.  

No que toca o segundo questionamento, 
doutor Danilo, no dia da eleição, nada pode. No 
dia da eleição, tudo está vedado. No dia da 
eleição, qualquer manifestação a não ser aquela 
individual e silenciosa do eleitor pela 
preferência de seu candidato, que ele porte em 
suas vestes, sem aglomeração, sem caracterizar 
coletivo, sob pena de, em caracterizando ato 
coletivo, atuação coletiva, configurar boca de 
urna. Derrame de santinho, mesmo na véspera 
da eleição, apesar de que nós não temos visto - 
eu, pelo menos, não tenho visto santinhos -, 
mas o derrame de santinho, aquele tradicional, 
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à véspera da eleição, derrame de santinhos 
próximo aos locais de votação, isso também 
caracteriza boca de urna e é crime eleitoral. Não 
necessariamente que ocorra no dia, mesmo que 
ocorra à véspera do pleito, hoje já tem 
posicionamento e ações como esta, afora a 
questão relacionada à parte administrativa com 
relação ao meio ambiente, enfim, que os órgãos 
competentes podem apurar, mas caracteriza 
crime eleitoral de boca de urna também. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Alvimar. 
 Eu pergunto aos nossos deputados, 
Coronel Alexandre Quintino, deputado Emílio, 
deputado Luciano, se têm algum 
questionamento, algum esclarecimento que 
gostariam de questionar ao doutor Alvimar. 
(Pausa) 
 Não havendo, eu digo aos colegas que 
fiquem à vontade. Quando quiserem fazer 
intervenção, por gentileza. 
 Eu vou passar a palavra agora ao 
delegado, doutor Leonardo Rabello, chefe da 
Delegacia de Combate ao Crime Organizado da 
Polícia Federal, representando aqui o 
superintendente da Polícia Federal do Estado do 
Espírito Santo, doutor Jairo Souza da Silva. 
 Doutor Leonardo, o senhor tem até dez 
minutos, por favor. 
 

 O SR. LEONARDO RABELLO – Bom dia a 
todos! É uma honra poder fazer parte desta 
reunião, representando aqui o doutor Jairo, 
nosso superintendente. Quero cumprimentar 
aqui V. Ex.ª, em nome de quem cumprimento 
todos os demais deputados estaduais presentes, 
demais autoridades. 
 Com a certeza de que estamos no 
momento-chave da eleição 2020, o 
planejamento da Polícia Federal já está pronto. 
Estamos tomando todas as providências 
necessárias para que a gente possa executá-lo 
da melhor maneira possível. 
 Gostaria de ressaltar a importância desse 
trabalho integrado entre os órgãos de 
Segurança Pública, do Ministério Público 
Eleitoral e da Justiça Eleitoral através da 
existência do Nucoe. 

 O Alvimar, que aqui já muito bem 
colocou em outras oportunidades, inclusive em 
outras reuniões realizadas pelo TRE, não tenha 
dúvida nenhuma de que o Nucoe, através de 
cada um de seus representantes, nos permite 
tomada de decisões estratégicas, dar celeridade 
a casos importantes, para que a gente possa ter 
a tranquilidade e a segurança necessária em 
mais um pleito eleitoral. Isso aconteceu por 
diversas oportunidades em eleições anteriores, 
e nós tivemos um resultado bastante 
satisfatório. 
 Então, entendo que essa ação integrada 
é um dos diferenciais que nós temos aqui no 
Estado do Espírito Santo, que vem funcionando 
muito bem. Como já mesmo pontuou o diretor 
administrativo do TRE, doutor Alvimar, a Polícia 
Federal tem como premissa fundamental na sua 
atuação a utilização da resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral, porque é evidente que nós 
não temos pernas para estarmos em todos os 
municípios do estado. E se faz aí indispensável 
essa resolução do nosso planejamento, de 
modo com que nós atuaremos, mais uma vez, 
seguindo o padrão das eleições anteriores.  

Nós atuaremos em Cariacica, Serra, 
Viana, Vitória, Vila Velha e nas sedes das nossas 
descentralizadas, São Mateus e Cachoeiro de 
Itapemirim. Resolução, essa, que permite a 
atuação supletiva da Polícia Civil, na ausência de 
sede da Polícia Federal, justamente para que 
nós tenhamos sempre a presença de um órgão 
de Polícia Judiciária tomando as providências 
necessárias de investigação, dentre outras.  

Então, essa resolução é indispensável 
para que a gente possa ter uma melhor 
distribuição das equipes e um atendimento 
estratégico para todo o pleito. Isso, contudo, 
não afasta uma atuação excepcional da Polícia 
Federal, como já aconteceu em outras 
oportunidades. Porque, chegando uma 
demanda de um Juiz Eleitoral para o Nucoe, ela 
vai ser apreciada e, uma vez verificando a 
necessidade de uma atuação excepcional da 
Polícia Federal, isso irá acontecer, porque a 
gente sabe da importância de que, 
pontualmente, isso tem que acontecer, 
dependendo do caso concreto que a gente 
venha a se deparar no transcorrer da eleição. De 
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modo que nós temos algumas situações 
importantes que a gente tem tido 
conhecimento, estamos providenciando as 
devidas medidas de investigação para que a 
gente possa estar apurando e conseguindo dar a 
resposta que a sociedade espera. 

Nós trouxemos como novidade no nosso 
planejamento, neste pleito, a utilização do 
drone, que eu acho que vem agregar, 
indiscutivelmente, uma vez que toda a Polícia 
Federal, em todo o Brasil, está usando desses 
equipamentos para que a gente possa estar não 
só gerando um efeito inibitório em face da 
existência deles, porque quase muitas vezes são 
imperceptíveis para aquele que venha a 
cometer um crime de corrupção eleitoral ou 
boca de urna, no dia da eleição, como também é 
uma ferramenta de investigação que, não tenha 
dúvida nenhuma, vai qualificar o elemento 
probatório daquele caso especifico que a gente 
venha a se deparar no dia da eleição. 

Então, vejo com muito bons olhos essa 
iniciativa da nossa coordenação em Brasília, que 
inseriu esse planejamento, essa novidade. 
Estamos, com certeza, preparados para que 
possamos atuar agora, no dia 15, em relação à 
utilização do drone.  

Sempre entendi que a interface..., 
quando a gente fala de eleição municipal, a 
gente tem uma eleição em cada município. 
Então, da importância de a gente ter uma 
interface fluida, séria, entre nosso 
representante no Nucoe, chefe da Delegacia de 
Defesa Institucional, que é a delegacia 
especializada para tratar dessa matéria, com os 
juízes e promotores eleitorais contemplados nos 
municípios que estão inseridos em nosso 
planejamento.  

Então, isso já está acontecendo. Essa 
interface está se dando de modo contínuo, 
permanente, uma vez que isso é indispensável e 
nos dá absoluta tranquilidade e segurança de 
que, quando houver alguma demanda de 
importância maior, a resposta que a sociedade 
espera vai ser imediata, não tenho dúvida 
nenhuma, dentro do que concerne às nossas 
atribuições.  

É preciso ressaltar também, deputados, 
que a Polícia Federal tem uma atuação no 

âmbito da persecução criminal, mas ela também 
pode apoiar a Justiça Eleitoral nas ações de 
investigação judicial eleitoral, que trata dos 
ilícitos civis eleitorais. Não são situações 
criminais, mas, diante de uma necessidade do 
Juízo eleitoral, de um apoio para o cumprimento 
de uma determinada medida judicial, a Polícia 
Federal pode ser acionada. O que muda é que 
ela deixa de ter o protagonismo natural que lhe 
é conveniente nos casos de persecução criminal 
e passa apenas a dar um apoio ao, por exemplo, 
oficial de Justiça ou ao servidor da Justiça 
Eleitoral designado para o cumprimento de uma 
medida judicial, cabendo a nós, somente, a 
manutenção, a garantia da integridade física 
desse servidor que vai tomar todas as 
providências referentes à medida expedida pelo 
Juízo.  

Quero deixar, mais uma vez clara, a 
nossa intenção de fazer no Espírito Santo mais 
uma grande eleição. Estamos preparados para 
isso. Hoje teremos uma reunião com todo o 
efetivo em relação ao nosso planejamento. 
Estamos à disposição. Temos hoje dois 
representantes-chave para que a gente possa 
ter essa fluidez necessária na celeridade que se 
faz fundamental para a resposta que se espera 
da sociedade nos crimes que venham a 
acontecer.  

A gente tem dois delegados que têm uma 
participação importante nisso, que é o delegado-
chefe da Delinst, e o delegado representante 
nosso no Nucoe, que é o doutor Dárcio. O 
delegado-chefe da Delinst é o doutor Buaiz. Eu sou 
o delegado regional de combate ao crime 
organizado. Estou numa segunda instância para 
observar tudo o que está acontecendo e dar todo 
o apoio necessário para que a gente possa ter 
mais um êxito nessas eleições de 2020.  

A Polícia Federal está à disposição, a 
Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, e 
vamos, com certeza, trabalhar bastante para 
que a gente possa ter eficiência e eficácia no 
resultado dessa eleição 2020. Ok?  

É só isso, então, deputado. Agradeço 
mais uma vez o convite.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003300350037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, quarta-feira, 18 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 13 

obrigado, doutor Leonardo Rabello, pela sua 
contribuição.  

Doutor Leonardo, eu gostaria que V. Ex.ª 
nos informasse se tem alguma orientação que o 
senhor possa passar aos agentes de segurança 
nessas eleições. Que horas começa a operação 
de segurança para as eleições, já que o pleito se 
iniciará uma hora antes? Não é isso? 

 
O SR. LEONARDO RABELLO – 

Exatamente. Na verdade, deputado, nós 
estamos já com nossa operação em andamento. 
Hoje nós já temos equipes especializadas no 
combate ao crime eleitoral. Nosso sobreaviso 
eleitoral passa a estar funcionando no dia de 
hoje. Então temos equipes aqui que vão atender 
especificamente a essas demandas e é evidente 
que, havendo algum tipo de denúncia, alguma 
constatação de crime, é que isso venha a chegar 
o mais rápido possível ao nosso conhecimento.  

É preciso lembrar que o fluxo do Nucoe, 
de recepção de notícias-crime lá, infelizmente, 
esse ano nós não estamos podendo contar com 
o pardal, como foi feito anteriormente, mas as 
notícias-crime que estiverem chegando, elas 
estão sendo recepcionadas pelo nosso 
representante, para que possa dar 
direcionamento célere, e a gente tenha a equipe 
imediatamente investigando. O Nucoe nos dá 
essa garantia de interface imediata entre os 
representantes de Segurança Pública. Então, 
quando necessário - também a gente precisar 
de algum apoio -, isso vai ser feito através do 
Nucoe.  

 
O SR. GUILHERME PACÍFICO – Delegado 

Danilo, só uma questão de ordem para eu 
aproveitar a presença de todos e o nosso 
querido doutor Rabello, pela Polícia Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) - Pois não, 
doutor Pacífico. 

 
O SR. GUILHERME PACÍFICO - É um 

momento importante. A população nos 
questiona muito acerca das fake news. O que o 
senhor poderia ajudar a alertar a população 
capixaba sobre o tema?  

O SR. LEONARDO RABELLO – É uma 
ótima pergunta, doutor Pacífico. E esse é um 
grande desafio que nós temos. É evidente que 
nós, como operadores do Direito, queríamos 
que hoje tivéssemos já o projeto de lei 
aprovado, com a tipificação do crime de fake 
news. Infelizmente, ele ainda não existe. Então, 
ainda não vai ser nessas eleições que a gente vai 
poder lançar, em primeira mão, esse tipo penal 
que, com certeza, vai ter um efeito pedagógico 
muito grande junto àqueles que vêm praticando 
essas condutas.  
 Em relação à fake news, você tem outros 
tipos penais hoje, que você pode estar fazendo 
os enquadramentos dessas condutas. Como a 
gente sabe, os crimes contra a honra eleitoral 
deles, a pesquisa eleitoral fraudulenta, também, 
muitas vezes, configura. Mas são tipos penais 
ainda, a meu ver, insatisfatórios, para a 
gravidade do que é hoje a fake news para a 
sociedade brasileira. Isso a gente tem que 
entender da mesma forma aqui no Espírito 
Santo. Preocupados, evidentemente, com isso, a 
Polícia Federal, ela está muito empenhada em 
dar uma resposta rápida e, o mais importante, 
garantir os vestígios que um tipo de conduta 
como essa é capaz de deixar.  

Então nós, aqui, por exemplo, temos um 
passo a passo já disponível no nosso 
planejamento para qualquer leigo em 
informática, para que possa segui-lo, quando se 
deparar com alguma denúncia dessa natureza, 
de modo que vá ver, imediatamente, a garantia 
do vestígio da prova necessária para que a gente 
possa avançar em uma investigação e chegar a 
uma autoria. Porque essa é a grande dificuldade 
desse tipo de delito, o anonimato, o suposto 
anonimato que a internet, em um primeiro 
momento, deixa. Dá uma sensação de 
segurança muito grande para aqueles que, 
então, vêm praticando esse tipo de crime, 
infelizmente. E vem gerando muitos danos na 
eleição.  

Então, essa medida que nós estamos 
adotando, inclusive, já foi adotada nas eleições 
anteriores, dá a garantia de uma vez o cidadão 
detectou essa fraude, essa fake news, esse 
suposto delito, isso pode ser informado aos 
nossos plantonistas, que vão tomar todas as 
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providências para a preservação dessa prova. 
Isso a gente pode fazer, isso está inserido em 
nosso planejamento.  

A gente conta, evidentemente, com 
peritos de informática, também para atuar de 
modo incisivo nesses casos. Mas a preocupação 
era, de fato, dar acesso de uma resposta 
imediata que garantisse a salvaguarda dessa 
prova, até para aquele policial que não tem 
especialização em informática, mas que, 
seguindo o passo a passo, que foi criado por 
nós, com parceria do nosso Setec aqui, dos 
nossos peritos criminais especializados em 
informática, a gente conseguiu desenvolver esse 
caminho para justamente garantir uma 
segurança de definição de autoria, caso haja 
alguma denúncia em relação a isso.  

Agora, eu quero registrar também, 
doutor Pacífico, a importância que o papel da 
imprensa tem feito em relação a essa matéria. 
Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade. 
São n casos, inúmeras situações que vêm 
acontecendo e a imprensa tem um papel muito 
importante para justamente não deixar que 
fatos inverídicos possam ter propagação e 
possam ganhar, possam reverberar de modo a 
prejudicar as eleições.  

Então eu vejo que o caminho que nós 
temos hoje, embora não tenhamos ainda um 
tipo penal específico que ao meu ver é um 
grande passo para que a gente possa combater 
de forma mais veemente esse tipo de delito, nós 
temos hoje, de fato, essa parceria fundamental 
com a imprensa que vai nos ajudar demais com 
o trabalho que a Justiça Eleitoral já vem fazendo 
com bastante qualidade em relação a essa 
orientação junto à população para que a gente 
possa, então, buscar os elementos hoje que nós 
temos, eficazes, para a luta contra esse mal, 
infelizmente, que é a fake news.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Leonardo Rabello; muito 
obrigado pela contribuição também do doutor 
Guilherme Pacífico.  

Eu quero passar a palavra ao meu amigo, 
meu colega, delegado de Polícia, doutor Fabrício 
Dutra, do Nucoe, representando aqui também o 

nosso excelentíssimo senhor secretário de 
Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre 
Ofranti Ramalho.  

Com a palavra, doutor Fabrício.  
É um prazer muito grande tê-lo conosco.  
 

O SR. FABRÍCIO DUTRA – Saudações, 
nobre deputado; saudações também – eu vejo 
aqui um grande amigo que não via há um certo 
tempo – o nosso colega de profissão, hoje 
aposentado, doutor André Cunha. É uma 
satisfação grande poder revê-lo junto com o 
doutor Danilo, da nossa carreira. Então, é bom 
ver os amigos na ativa, trabalhando.  

Nós estamos no Nucoe... (Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Doutor 
Fabrício, cortou seu som. Favor ativar o som 
novamente.  

 
O SR. FABRÍCIO DUTRA – Foi uma... 

(Inaudível)  
Está ouvindo agora, doutor Danilo? Estão 

ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Agora 
estou ouvindo. Agora estamos ouvindo. (Pausa) 
 Doutor Fabrício, seu som sumiu 
novamente. 
 
 O SR. FABRÍCIO DUTRA – Vou tentar 
falar mais próximo, doutor Danilo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Agora sim. 
 

 O SR. FABRÍCIO DUTRA – Copia melhor 
agora, doutor? Está ouvindo? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Estamos 
ouvindo, doutor Fabrício. Pode continuar, por 
favor. (Pausa) 
 

 O SR. GUILHERME PACÍFICO – Doutor 
Fabrício, ao falar, desliga o vídeo, que acho que 
o seu canal de internet será potencializado para 
o som. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Doutor 
Fabrício, por gentileza, o senhor podia 
desconectar e iniciar novamente porque nós 
não estamos o ouvindo. 
 Eu vou passar a palavra para o próximo, 
e aí o senhor, por gentileza, saia da sala e entre 
novamente. 
 Eu vou passar a palavra, agora, para o 
coronel Biato, comandante do Batalhão Especial 
de Pronto Emprego. 
 Coronel, o senhor está com a palavra. 
Por gentileza. 
 
 O SR. SEBASTIÃO BIATO FILHO – Bom 
dia a todos! 
 Eu queria saudar o doutor Danilo 
Bahiense, deputado; saudar também o 
deputado Coronel Quintino, ao qual aproveito 
para saudar todos os demais deputados 
presentes e membros da Assembleia Legislativa; 
saudar o doutor Alvimar do TER; saudar aqui 
também o doutor Guilherme Pacífico; através 
do doutor Guilherme Pacífico, saudar todos os 
integrantes da Sesp e órgãos de segurança 
presentes à reunião. 
 Só esclarecendo, eu estou também no 
Nucoe e hoje estou no Estado-Maior Geral da 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
 Nós da Polícia Militar já fizemos o nosso 
planejamento e o nosso objetivo principal é 
proporcionar segurança pública nos locais de 
votação, apuração e também de totalização dos 
votos e áreas de interesse operacional, 
apoiando sempre o Tribunal Regional Eleitoral, 
por meio das nossas ações integradas de 
segurança pública. 
 Nós já temos a Coordenação Estratégica, 
que é feita pela Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social, a Sesp, em conjunto com o 
Comando-Geral; e nós, com o TRE, por 
intermédio do Nucoe.  

Vamos ter também o Centro Integrado 
de Comando e Controle Estadual, que vai ser no 
dia da eleição. A Coordenação Operacional 
nossa está pelos comandos regionais de polícia 
ostensiva, no dia da eleição. E nós teremos 
também um Centro Integrado de Comando no 
nosso QCG, no Quartel de Comando Geral. E nós 

vamos estar com todo o efetivo da Polícia 
Militar disponível, entre oficiais e praças, no dia 
da eleição. A fiscalização vai ser por conta dos 
nossos oficiais designados pelos seus CPOEs. 

E nós vamos atuar em praticamente três 
processos de policiamento: policiamento a pé 
nos locais de votação; o motorizado, com as 
nossas viaturas; e vamos estar também com o 
nosso efetivo de bicicleta, outra modalidade 
nossa, outro processo nosso de policiamento. 

Em caso de necessidade, estamos com o 
nosso efetivo do nosso CPOE, que é 
especializado, Comando de Polícia 
Especializado, com as nossas Forças Táticas das 
Unidades Operacionais da Polícia, a Companhia 
Independente de Missões Especiais também 
estará para pronto acionamento, como também 
a Companhia de Cães, o nosso Batalhão 
Ambiental também, a Cavalaria e o Trânsito. 
Estarão todos esses efetivos do CPOE prontos 
para emprego à disposição no dia da eleição. A 
finalidade do nosso policiamento é coibir as 
condutas irregulares.  

Recebemos a cartilha do TRE, já está 
sendo distribuída aos nossos policiais que vão 
estar de serviço.  

As equipes motorizadas vão dar todo o 
apoio às demandas dos militares que estiverem 
de serviço nos locais de votação, dos juízes 
eleitorais também e dos membros do Ministério 
Público Eleitoral, que têm uma 
responsabilidade, claro, em determinada zona 
em todos os municípios do estado do Espírito 
Santo. 

A operacionalidade do policiamento vai 
ser intensificada a partir das 17h do dia anterior 
da eleição. No dia 14 de novembro, às 17h, vai 
ser intensificada. Nós vamos coibir as 
propagandas eleitorais irregulares e os crimes 
previstos na legislação eleitoral em vigor. 

O policiamento ostensivo no dia das 
eleições começa às 6h da manhã e vai até às 
18h. Cabe até o acompanhamento, se for 
necessário, do pessoal do TRE para levar as 
urnas até o local de apuração. 

Algumas informações importantes que 
acho interessante trazer aqui é que as Unidades 
Operacionais já estão fazendo contato com 
todos os juízes eleitorais com o objetivo de 
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elaborar um planejamento de acordo com a 
peculiaridade de cada local, sabendo que tem 
locais diferentes. Então, temos uma 
peculiaridade nesse sentido. Então, todos os 
nossos comandantes de unidade estão 
mantendo contato com os juízes eleitorais de 
suas regiões. 

Falei anteriormente do Gabinete nosso 
de Crise, que vai ser criado na sala do Alto 
Comando nosso, com o pessoal do CPOM, que é 
o nosso Metropolitano, e o nosso pessoal do 
CPOE, que é a Especializada, que vai começar às 
7h e vai até o final da apuração. E o término do 
serviço, conforme falei, vai ser quando acabar o 
pleito e seguirem as urnas para o 
processamento. 

As cartilhas nossas, já falei, já foram 
distribuídas.  

E esse é o nosso planejamento para o dia 
da eleição. Se houver mais alguma coisa, a gente 
está à disposição para esclarecer. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, coronel Biato. Eu gostaria, coronel, 
que o senhor nos passasse uma informação por 
gentileza: qual o efetivo que vai ser utilizado da 
Polícia Militar do Espírito Santo nessas eleições 
e se existe algum telefone para que o cidadão 
possa ligar e fazer a denúncia, algum telefone 
da Polícia Militar ou do Ciodes que o cidadão 
possa ligar e fazer a denúncia de imediato? 
 

 O SR. SEBASTIÃO BIATO FILHO – Eu vou 
só pedir desculpa em relação ao efetivo, que 
não tenho em mãos aqui comigo agora, mas eu 
falo com vocês que oitenta por cento do nosso 
efetivo vão estar nas ruas, isso colocando do dia 
anterior à eleição até o final da eleição, 
apuração, porque nós só tiramos do dia do 
pleito apenas o policial que saiu de serviço, 
serviço noturno, então, apenas esse policial. 
Então, oitenta por cento.  

Para as pessoas que querem fazer as 
suas denúncias, nós temos o nosso canal 181 já, 
que é da própria Secretaria de Segurança para 
denúncias. E, no dia do pleito, no dia da eleição, 
o 190, que é o nosso ramal operacional. As 
pessoas que tiverem alguma coisa podem estar 
entrando em contato, que o próprio Ciodes, 

através do Copom, vai estar providenciando o 
devido atendimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, 
coronel, muito obrigado. 

Antes de passar a palavra para o doutor 
Fabrício Dutra, eu gostaria de perguntar ao 
nosso doutor Alvimar Dias do Nascimento qual o 
telefone da Ouvidoria do TRE, para que o 
cidadão possa ligar no dia das eleições, se tem 
algum número disponível. 

 
O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO – 

Deputado Danilo, nós, na verdade, vamos lançar 
a assistente virtual Bel, que é uma inovação do 
TRE do Espírito Santo, onde várias informações 
poderão ser buscadas mediante essa assistente 
virtual sem prejuízo também de outros canais 
de comunicação. Mas esses canais de 
comunicação em razão até dessa assistente 
virtual, a Bel, que estará funcionando tirando 
várias dúvidas dos eleitores, nós estaremos 
divulgando outros canais, inclusive para a 
Ouvidoria e outro eventual 0800. Então, essa 
semana, será objeto de divulgação, mas em 
razão dessa assistente virtual, que vai prestar 
um relevante serviço para a população, nós 
vamos estar revendo os nossos canais de 
comunicação internos. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Presidente, posso fazer uma pergunta ao doutor 
Alvimar? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pode 
perguntar, Dr. Emílio Mameri, fique à vontade. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – As 
pessoas estão me perguntando: tem uma 
conversa aí que as pessoas do grupo de risco 
acima de sessenta anos, com comorbidades, em 
função da pandemia, teriam a preferência por 
votar de 7 às 10h. Isso é real ou não tem nada 
disso estipulado? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Doutor 
Alvimar vai poder responder agora, com certeza. 
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O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO – 
Deputado Emílio Mameri, grande prazer! E 
muito oportuna a pergunta. 

Realmente, no dia de votação, vemos 
que foi estendida em uma hora o horário da 
votação. Antigamente, o horário do início da 
votação era às oito. Em razão da pandemia, o 
TSE, então, puxou esse horário para sete da 
manhã. Então, às sete da manhã começa a 
votação. E no horário compreendido entre sete 
e dez da manhã, esse horário é destinado, com 
preferência máxima sobre qualquer outra 
preferência, inclusive de candidatos, destinado 
à votação dos maiores de sessenta anos, todos 
maiores de sessenta anos. Então, critério 
objetivo. Acima deles só maior de oitenta, que 
teria preferência sobre os maiores de sessenta. 
Então, de forma que enquanto houver eleitor 
maior de sessenta na fila votando dentre esse 
horário, os demais que comparecerem, que não 
se enquadrem nessa prioridade, preferência, 
vão aguardar para que todos os maiores de 
sessenta anos, ou maiores de oitenta, votem 
nesse horário compreendido de sete as dez 
horas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Respondido 
aí seu questionamento, Dr. Emílio Mameri. 

Muito obrigado, doutor Alvimar. 
Eu passo a palavra agora ao meu colega, 

delegado... 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Alvimar, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Muito obrigado pela explanação importante. A 
população está perguntando. Mas isso é uma 
recomendação? Todos terão essa 
recomendação nas urnas, nas zonas de votação? 
Ou é uma coisa, assim, que é aleatória, quem 
quiser fazer faz ou não faz? 

 

O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO – 
Não, deputado. 

Na verdade, esse horário de sete as dez é 
um horário dedicado para o voto preferencial de 

todos os maiores de sessenta anos. Obviamente 
que, se lá chegar alguém que não se enquadra 
nessa faixa, ele não está impedido de votar, mas 
ele vai ter que aguardar até que todos aqueles 
que se encontrem aguardando a votação, 
maiores de sessenta anos, exerçam o voto. 
Então, é realmente. Não é recomendação. É 
uma deliberação prevista em resolução do TSE, 
onde os mesários estão todos orientados nesse 
sentido. Então, é preferencialmente sobre 
qualquer outro detentor de preferência. 

Digamos, vai lá que tente uma grávida, 
ou o próprio policial militar, até mesmo o 
servidor da Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, o 
Ministério Público Eleitoral, os maiores de 
sessenta anos terão preferência no horário de 
sete as dez para exercer o voto. Os demais terão 
que aguardar até que todos esses que lá se 
encontram no local de votação exerçam seu 
voto. Então, é realmente uma preferência, não 
uma recomendação. Eles têm o direito, sobre 
qualquer outro cidadão, de exercer o seu voto 
nesse período sem prejuízo de poder votar 
depois das 10h, obviamente que aí vão estar 
concorrendo com os demais, ok? Mas de 7h as 
10h é horário preferencial destinado aos 
maiores de sessenta anos. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Muito obrigado, doutor Alvimar. É um prazer 
falar novamente com o senhor. Foi muito claro, 
muito didático. Isso tira as dúvidas da população 
que está nos assistindo e também nos serve de 
orientação em determinados momentos para 
orientar familiares, conhecidos, dessa 
recomendação. 

Estou muito satisfeito. Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Dr. Emílio Mameri, e ao doutor Alvimar pelas 
orientações. 

Eu passo a palavra, agora, ao doutor 
Fabrício Dutra.  

A palavra está com V. Ex.ª. 

 
O SR. FABRÍCIO DUTRA – Ok, nobre 

deputado. Nós estamos no COE há mais ou 
menos um mês. Com antecedência os trabalhos 
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estão sendo realizados em parceria com a 
equipe da Polícia Federal, a Polícia Militar, a 
equipe do TRE. Nós estamos localizados na 
Secretaria Estadual de (Inaudível) Segurança 
Pública (Inaudível) tem falado, falou, 
anteriormente, de agilizar o processo, assim que 
chegam as demandas do cidadão através do 
sistema tanto do 181 como do Pardal. Também 
tem as Promotorias Criminais e juízes eleitorais. 

Então, nossa missão ali é de integração e 
de facilitar para que haja uma continuidade em 
resposta à demanda do cidadão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, doutor 
Fabrício, muito obrigado pelas suas palavras. 

Eu quero passar, agora, a palavra ao 
capitão Leonardo Prado, representando o 
tenente-coronel Marcelo Alves Pinto, 
comandante do 38.º Batalhão de Infantaria do 
Exército, Batalhão Tibúrcio. 

Com a palavra o capitão. Que o senhor 
nos informe com o que o Exército vai colaborar 
nessas eleições. 

 
O SR. LEONARDO PRADO - Obrigado 

pela oportunidade. Bom dia a todos! 
Venho aqui representando o 

comandante do batalhão, em nome dele já 
agradeço a oportunidade de estar participando 
desta reunião. 

Assim como já falei em outra 
videoconferência sobre eleições também com a 
Sesp, a gente não tem um instrumento, hoje, 
legal para o emprego do 38.º BI aqui no estado 
na parte das eleições. Então, existe o apoio das 
Forças Armadas nas operações de garantia de 
votação e apuração das eleições, mas é 
basicamente em locais onde não há a presença 
de OSP, ou o Exército ajuda, as Forças Armadas 
auxiliam com a parte logística. 

Então, até o presente momento não tem 
nenhuma demanda aqui do batalhão, mas como 
força armada do estado, representando o 
Exército no estado, a gente está monitorando. E 
estamos aqui, de portas abertas. De repente, se 
precisar de algum apoio, estamos na escuta 
aqui. 

Um abraço a todos, obrigado! 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, capitão, pela sua contribuição, 
obrigado pela sua presença e leve nosso abraço 
lá para o comandante. 

O doutor André Pimentel Filho, 
procurador regional eleitoral, também não se 
encontra presente. O Cláudio José Ribeiro 
Lemos, do Centro de Apoio Eleitoral do 
Ministério Público, também não se encontra 
presente. Eu vou passar a palavra agora ao 
coronel Evandro, do Ciodes. 

Coronel Evandro, V. Ex.ª está com a 
palavra. Muito obrigado pela sua presença. 

 
O SR. EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 

– Novamente bom dia, deputado Danilo 
Bahiense, ao qual também cumprimento todos 
os demais deputados que se fazem presentes 
nesta reunião.  

Nossa função aqui, hoje, é coordenar o 
trabalho no dia do evento juntamente com o 
delegado Fabrício, em apoio também ao nosso 
subsecretário Guilherme Pacífico. Foi feito o 
planejamento com todas as agências que farão 
parte desse trabalho no dia 15, e, nesse 
planejamento, já a partir de amanhã, já estará 
aberto o nosso Centro Integrado de Comando e 
Controle Estadual, onde será inserido todos os 
dados, todas as informações de eventos 
envolvendo políticos, ou melhor, candidatos, 
para esse pleito eleitoral. 

Então, nossa função aqui hoje realmente 
é acompanhar e coordenar. Todo o 
planejamento, todo o planejamento feito pelos 
atores que farão parte desse grupo de trabalho 
no dia 15, já foi efetivado. O nosso delegado da 
Polícia Federal, o tenente-coronel Biato, ao qual 
realmente estão todos incluídos nessa missão 
de trabalhar bem, em prol para que não haja 
nada de anormalidade durante o dia 15 de 
novembro. 

Reforçando aqui o que foi colocado pelo 
Biato, é importante frisar novamente a 
importância daquela denúncia, que caso tenha o 
cidadão de bem que for votar e presenciar esse 
tipo de crime eleitoral, possa denunciar pelo 
181, que é a ferramenta nossa aí do disque-
denúncia, na qual o nosso delegado Paulo, que 
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está à frente, pessoa de grande competência, e 
sua equipe, e também o Pardal, do TRE, o TSE, 
na qual também colabora para que denúncias 
cheguem a esses órgãos e possam ser 
repassadas com urgência a nossa coordenação 
operacional. 

Temos o (Inaudível), na qual faço parte 
com o delegado Fabrício, e tem a parte 
operacional, que é o nosso Centro Integrado de 
Comando e Controle, que fica aqui na sede da 
Sesp, aqui com o secretário Coronel Ramalho.  

Então, assim, a nossa função aqui 
realmente é dar o suporte, para que lá na rua 
tudo possa transcorrer dentro da normalidade. 

A todos, um bom-dia! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Bom dia, 
coronel Evandro!  

Coronel, pergunto se no dia das eleições 
será reforçado o número de servidores. 

Sabemos das dificuldades, às vezes, para 
se falar com o 190, em virtude do volume de 
chamadas. Pergunto se no dia haverá um 
reforço aí do Ciodes. 

 
O SR. EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 

– Estamos planejando, então, novamente - a 
fala foi até pertinente de V. Ex.ª -, de realmente 
colocar uma equipe maior para o atendimento a 
essa anormalidade que possa ocorrer durante o 
dia de votação. Entraremos em contato com a 
empresa que faz parte da nossa equipe aqui do 
190, para que possa, dentro do seu contrato de 
trabalho, ampliar o atendimento no dia 15 de 
novembro, como também no dia 29 de 
novembro. Ok, deputado? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Muito 
obrigado, coronel Evandro.  

Quero passar, agora, a palavra ao nosso 
colaborador que está sempre conosco aqui, o 
doutor Guilherme Pacífico. É um prazer muito 
grande recebê-lo aqui, doutor Guilherme. 

Aí, aproveitando, já gostaria que V. Ex.ª, 
depois, nos informasse, não somente para os 
participantes, mas também para a população 
capixaba, já que esta sessão está sendo 

transmitida, o efetivo que será utilizado nas 
Polícias Civil e Militar do Estado. 

 
O SR. GUILHERME PACÍFICO - Bom dia, 

presidente desta comissão, deputado Delegado 
Danilo Bahiense; deputado Mameri; deputado 
Quintino; deputado Luciano Machado. Em nome 
dos senhores faço uma saudação a toda 
população capixaba que nos recebe nesta 
manhã, pela TV Assembleia, pelo YouTube.  

É uma oportunidade ímpar poder estar 
fechando os últimos detalhes de Segurança e de 
Justiça para as eleições. 

Faço uma saudação especial ao meu 
amigo e coordenador de Planejamento, doutor 
Alvimar, pelo TRE. Ou seja, esse planejamento 
está sendo feito a várias mãos; grandes cérebros 
pensando e aproveitando os ensinamentos de 
eleições passadas, mas com o DNA capixaba de 
sucesso. 

Faço uma saudação especial a todos os 
entes federais, nas pessoas do doutor Rabello; 
do Waldir, da PRF; do coronel Leonardo Prado; 
tivemos também integrantes da Abin - não 
consigo ver todos -, mas, os atores federais. E 
nas pessoas dos nossos representantes 
municipais: o capitão Schimidt; o Iuri, da Guarda 
Municipal de Vila Velha; o coronel Reginaldo, da 
Defesa Social de Serra; e o Coronel Calheira, de 
Vitória. Ou seja, é uma satisfação estarmos 
todos juntos. 

É o momento também de a gente 
agradecer o empenho do coronel Biato e sua 
equipe, que está junto no COE; do doutor 
Fabrício Dutra e do coronel Evandro, que estão 
aqui mais diretamente nos assessorando neste 
trabalho. Ou seja, essa reunião, doutor Danilo 
Bahiense, a gente agradece, mais uma vez, a 
sensibilidade da Comissão de Segurança de 
tratar desse tema tão importante, porque está 
no dia a dia, principalmente deste momento em 
que a gente está acompanhando as eleições 
norte-americanas. Mas o tema eleições passa a 
ser realmente um protagonismo no dia a dia das 
discussões, das conversas de todos os cidadãos. 

Acho que é uma prova, também, para a 
gente mostrar para o Brasil e para o mundo uma 
organização, eleições transparentes, eleições 
seguras, principalmente depois das brilhantes 
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palavras do doutor Alvimar, dando todo o 
planejamento de justiça, baseado também no 
protocolo sanitário, tranquilizando o eleitor 
capixaba a oportunidade de ir votar, votar com 
segurança e fazer exercer a festa da democracia. 

Hoje, depois daquela nossa primeira 
reunião da comissão, que tivemos oportunidade 
de tratar, hoje, o grande diferencial é a gente 
poder estar escutando aí os nossos atores 
federais e municipais que estão, realmente, 
dando todo o apoio e suporte nessa integração 
no planejamento das nossas eleições. O nosso 
governador Renato Casagrande e o nosso 
secretário de Segurança têm nos cobrado 
bastante que todo e qualquer planejamento 
seja feito com muita integração, valendo das 
expertises de todos os órgãos e todas as 
instituições, todos os Poderes, ou seja, que a 
gente se some para dar uma grande resposta do 
poder público em atenção aos anseios da 
sociedade. 

E não haverá de ser diferente nessas 
eleições. Então, hoje, os atores do espetáculo, 
aqui, estão presentes: a nossa querida Polícia 
Federal, a Polícia Civil, a polícia Militar, a PRF, as 
nossas Guardas Municipais, as nossas Secretarias 
de Defesa Social, bem como os nossos outros 
atores que estarão conosco, como as 
concessionárias de energia, água, rodovias, ou 
seja, é um planejamento integrado que conta com 
a participação de todos. 

A nossa proposta, o nosso planejamento 
de Segurança integra a participação de todos 
esses atores. Estaremos, como disse o coronel 
Evandro e o coronel Biato, a partir de amanhã, já 
no estado operacional mínimo, ou seja, com o 
funcionamento do nosso Centro Integrado de 

Comando e Controle do estado, com a 
participação já em sintonia com o Centro 
Integrado de Comando e Controle Nacional, que 
dá todo o suporte ao TSE. E aqui, por simetria, 
damos todo o suporte ao nosso TRE. Então, 
coloco que no Espírito Santo já é uma referência 
capixaba. Realmente, no campo pessoal a gente 
fortalece as nossas responsabilidades 
institucionais. Então, estou a toda hora falando 
com o doutor Alvimar, a toda hora falando com 
os nossos colegas dos municípios; os nossos 
secretários municipais atentos a ajudar a 
demanda crescente.  

Teremos eleições com maior número de 
locais de votação e ampliação de horário de 
votação. Não fosse, aí, a ajuda, também, dos 
municípios e das demais instituições, a gente 
teria mais dificuldade para dar atenção e prover 
segurança em todos os locais de votação.  

Então, o momento também é de 
agradecer o empenho dos nossos secretários 
municipais, das nossas guardas municipais e o 
apoio das nossas forças federais para que a 
gente, realmente, possa vir a fazer eleições 
seguras. 

Hoje, não está presente aqui, mas, 
reforçando a fala do doutor Calmon, 
coordenador de eleições pela Polícia Civil, que 
enaltece que estarão, supletivamente, apoiando 
os locais de votação. E há o planejamento da 
Polícia Federal.  

Então, a Polícia Civil estará presente, 
também, nos demais municípios capixabas, em 
apoio à nossa querida Polícia Federal. Valendo-
se, também de, aproximadamente, setecentos 
servidores, diretamente envolvidos na 
atividade. Sem contar que os demais cem por 
cento dos atores da Polícia Civil, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estarão, 
todos, desde já, de sobreaviso, em atividade 
para a atenção às eleições de 2020.  

As eleições de 2020 são a maior 
operação de segurança do Brasil. E não haverá 
de ser diferente. Então, deputado, esclarece que 
há um planejamento. Como envolve o antes, o 
durante e o pós-eleições, a certeza é a de que 
cem por cento do efetivo das três forças estarão 
em atenção ao pleito eleitoral.  

Agradecer, também... O capitão 
Leonardo Prado foi modesto na sua fala, mas o 
Exército brasileiro nos ajudou bastante na 
questão da logística, apoiando, também, o TRE. 
Sempre apoiando as nossas atividades, também, 
neste momento de pandemia. E aqui, 
independentemente de GLO, a gente tem, 
sempre, uma parceria muito grande com o 
Exército brasileiro nos auxiliando. 

E, também, estará aqui na retaguarda, se 
acaso necessário, como o próprio presidente 
Bolsonaro colocou à disposição as Forças 
Armadas para apoiar o TSE e os TREs dos 
Estados. 
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 Mas, assim, o nosso planejamento é 
esse. A partir de agora, a gente começa a afinar 
essa sintonia, deputado, e com a certeza de que 
tem um planejamento robusto, um 
planejamento de comunicações. A gente aqui 
dialoga diretamente com imagens, canais de 
comunicação, rádio, computação, telefonia, 
recebendo as demandas da população seja pelo 
canal 190, o 181 – nós temos aí uma atenção, 
foi feito um ícone especial de crimes eleitorais 
no aplicativo da própria... O app 190, em que o 
cidadão pode denunciar a qualquer tempo. Mas 
pelo telefone 181. Ou seja, todo uma 
retaguarda de atenção aos juízes eleitorais e aos 
promotores eleitorais na investigação de 
supostos crimes, crimes eleitorais. 
 Então, eu acho que essa, em síntese, é a 
nossa participação. Mais uma vez, reforçar ao 
cidadão que exerça sua cidadania, exerça seu 
direito do voto com segurança, com a 
tranquilidade de que estaremos aqui 
preparados para servi-los. Está bom? 
 Muito obrigado, deputado e demais 
colegas que participam desta reunião! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Guilherme Pacífico! Agradeço 
muito a contribuição de V. Ex.ª! 
 Quero passar a palavra agora ao coronel 
Calheira, que é o secretário municipal de 
Segurança Urbana de Vitória, capital do estado 
do Espírito Santo, para que o senhor se 
pronuncie quanto à contribuição que a sua 
secretaria dará nesse dia de eleições, dia 15 de 
novembro. 

 
 O SR. FRONZIO CALHEIRA MOTA – Bom 
dia, deputado Danilo Bahiense, em nome de 
quem cumprimento os demais integrantes desta 
videoconferência! 
 Queria informar que o município tem 
tido um excelente entrosamento com a Sesp. 
Nós já compartilhamos inclusive as demandas 
que virão desse dia 15 com o 1.º Batalhão e com 
a 12.ª Companhia. Então, a Guarda Municipal 
vai assumir em torno de vinte seções eleitorais. 
Nós teremos, ao longo do dia, em torno de 
sessenta agentes dedicados ao pleito, inclusive 

fazendo toda a questão do trânsito nas 
proximidades do TRE – é uma demanda que 
ocorre em função das movimentações normais 
que acontecem no dia. Então, nós teremos o 
trânsito portanto daquele entorno e teremos 
vários agentes, como eu disse, compartilhando 
o trabalho junto com o 1.º Batalhão e com a 
12.ª Companhia. 
 Teremos também a nossa central de 
videomonitoramento à disposição; nós temos 
em torno de trezentas câmeras espalhadas pelo 
município que podem, também, registrar 
eventuais crimes eleitorais. E claro que a gente 
sabe que ter provas nos crimes é essencial para 
que haja a punição. Então, todo o nosso 
videomonitoramento estará, também, à 
disposição das autoridades policiais que 
porventura venham investigar algum delito e 
eles tenham sido flagrados por nossas câmeras. 
 No mais, nós também faremos parte do 
monitoramento que será feito, da sala de 
situação que será montada na Sesp. Nós 
estaremos lá com representantes, também, 
acompanhando durante todo o dia de votação 
as movimentações de qualquer tipo de 
ocorrência em que o município possa ser útil. 
Repito: nós somos meio que intermediário entre 
outras secretarias. Então, no dia a dia da 
eleição, várias outras demandas podem surgir, e 
eu me coloco, pessoalmente, à disposição das 
demais agências, do próprio Tribunal Regional 
Eleitoral, caso haja alguma demanda que o 
município possa ajudar. Eu me coloco, de 
pronto, à disposição para intermediar com os 
demais colegas secretários da Prefeitura de 
Vitória. 
 No mais, desejamos que seja um 
domingo de festa, porque a eleição é uma festa 
da democracia; e a gente espera que aconteça 
tudo dentro da normalidade, apesar do 
momento delicado, em função da pandemia. 
 No mais, mais uma vez me coloco aqui à 
disposição de todos, caso eu possa ajudar no 
trabalho de cada agência durante esse dia, e nos 
dias que antecedem a eleição. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
coronel Calheira, pela sua contribuição. 
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 Esta sessão está sendo transmitida, ao 
vivo, pela TV Assembleia. 
 Pergunto se o coronel Emmerich, o 
secretário de Defesa Social de Trânsito de Vila 
Velha, se encontra, ou se tem algum 
representante. (Pausa) 
 Não havendo… 
 

 O SR. IURI DE SOUZA SILVA – Ele não se 
encontra. Eu que estou representando, doutor! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ah, tá ok. 
Então você é o George Wildner? 
 

 O SR. IURI DE SOUZA SILVA – Não! É que 
está trocado aqui. Este computador utilizado 
para a audiência, foi o último servidor que fez. 
Meu nome é Iuri, eu sou subsecretário da 
Guarda Municipal de Vila Velha e estou 
representando o secretário municipal. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, Iuri. 
Você está com a palavra. Nós sabemos da 
importância da Guarda Municipal. A Guarda 
Municipal, referência nacional, e parabenizo 
pelo trabalho executado por vocês. Você está 
com a palavra. 
 
 O SR. IURI DE SOUZA SILVA – Agradeço 
aí, e agradeço a oportunidade na comissão, bom 
dia a todos. 
 Vila Velha já está há alguns meses junto 
com as unidades da Polícia Militar, que são o 4º 
Batalhão e a 13ª Companhia Independente, e o 
TRE, realizando o planejamento dos 
atendimentos e dos colégios eleitorais que 
funcionarão em Vila Velha. A Guarda Municipal, 
juntamente com a PM, estará cobrindo todos os 
pontos de votação dentro do município de Vila 
Velha, tanto no primeiro e no segundo turno. A 
gente estará com aproximadamente setenta por 
cento do nosso efetivo empregado nos dias de 
votação, além do trabalho em parceria com a 
Secretaria de Segurança, com representante no 
Centro de Comando e Controle para as devidas 
necessidades que ocorrerem em Vila Velha. 
 A gente vai estar com cento e setenta 
servidores, mais ou menos, empregados nos 

dias das eleições. Estaremos cobrindo 
aproximadamente cinquenta e cinco colégios 
eleitorais e os outros cinquenta e cinco colégios 
eleitorais a Polícia Militar cobrirá dentro do 
município com o 4º Batalhão e com a 13º Cia 
Ind. 
 Boa parte do nosso efetivo vai estar à 
disposição só para esses atendimentos. E o 
nosso representante também estará somando 
junto à Sesp para ações necessárias, caso 
venham ocorrer no domingo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Iuri, eu 
gostaria que você informasse para a população 
quantas câmeras de videomonitoramento nós 
temos funcionando aqui no município de Vila 
Velha. 
 

 O SR. IURI DE SOUZA SILVA – As 
câmeras, na realidade, delegado, é uma outra 
coordenação à parte, fora a Guarda Municipal. 
Mas, atualmente, em funcionamento tem 
aproximadamente cem câmeras no município 
de Vila Velha. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok. Muito 
obrigado por suas palavras e sua contribuição. 
 Leve o nosso abraço ao coronel 
Emmerich e dizer a ele que estamos à 
disposição, a Comissão de Segurança está à 
disposição da segurança de Vila Velha. 
 Eu quero passar a palavra agora ao 
Waldir Soares, que é chefe do setor de 
operações da PRF, que está representando aqui 
o superintendente. Com a palavra o Waldir. 
 

 O SR. WALDIR SOARES – Boa tarde! Boa 
tarde a todos! Temos aí mais uma operação. 
Queria dizer para todos os senhores e toda 
população capixaba que a Polícia Rodoviária 
Federal, o seu efetivo, estará operando dia 15. A 
nossa malha viária gira em torno de seiscentos 
quilômetros, seiscentos, setecentos quilômetros 
de BRs sinalizadas em nossa circunscrição. E o 
nosso principal objetivo, senhor deputado 
Danilo, é circular a fluidez do trânsito nas 
rodovias para que nada de errado aconteça 
nessas eleições. 
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 Então, temos, por enquanto, 
monitorados os colégios eleitorais caso fiquem 
às margens das BRs. E o nosso efetivo 
empregado será na faixa de cem, cento e 
oitenta policiais no dia 15 operando em todas as 
BRs que fazem parte da nossa circunscrição.  

Qualquer dúvida, estamos à disposição, a 
PRF. E fora o nosso Centro de Comando e 
Controle, teremos empregados também o nosso 
Núcleo de Operações Especiais, o Grupo de 
Operações Caninas à disposição junto com o 
Grupo de Motopoliciamento Regional aqui da 
Superintendência do Espírito Santo.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Waldir Soares! Leve o nosso abraço ao 
superintendente Amarílio Luiz Boni. 
 Eu passo a palavra ao secretário 
municipal de Defesa Social da Serra, 
Maximiliano Werneck de Souza, neste ato 
representado por Reginaldo Silva.  V. Ex.ª está 
com a palavra. (Pausa) 
 Reginaldo, você está sem som. Não 
estamos te ouvindo. Por gentileza, abra o som 
aí, Reginaldo. (Pausa) 
 Reginaldo, está sem som. Por gentileza, 
saia da sala e depois entre novamente. Você 
está sem som. Embora o seu som esteja aberto, 
nós não estamos te ouvindo. (Pausa) 
 Eu vou passar a palavra ao secretário de 
Defesa Social de Viana, Ledir da Silva Porto, que 
está sendo, neste ato, representado pelo senhor 
secretário Schimidt. 

 
 O SR. UBERALDO SCHIMIDT – Bom dia, 
deputado presidente da Comissão! 
Primeiramente, queremos justificar a ausência 
do secretário Ledir Porto. Ele está 
impossibilitado de participar e pediu que eu o 
representasse, tendo em vista que eu sou ponto 
focal aqui no município de Viana.  
 Queremos agradecer o convite e dizer 
que, nas eleições anteriores, o município não 
participou do processo relacionado à segurança 
porque nós não tínhamos a Guarda Municipal. 
Temos, hoje, a Guarda recém-formada, está 
atuando, e temos o privilégio, hoje, de 
podermos contribuir com essa integração. Isso é 

muito importante porque, anteriormente, ficava 
a cargo da Polícia Militar e hoje nós estamos 
dividindo essa responsabilidade. Todo o efetivo 
da nossa Guarda Municipal vai ser empenhada 
nas eleições. Nós estamos assumindo as escolas 
municipais, onde tem ali a votação. 

Estamos com o efetivo de vinte e oito 
guardas municipais e também a Central de 
Videomonitoramento da Prefeitura de Viana, 
que irá contribuir muito na prevenção, na 
identificação de crimes eleitorais. Nós estamos à 
disposição para contribuir. A palavra-chave 
nessa hora é integração, e a Prefeitura de Viana 
está integrada nesse processo. E estamos à 
disposição, já interagimos com o major Marcos, 
comandante da 11.ª Companhia Independente; 
com o doutor Guilherme Pacífico, na Sesp; 
contribuindo sempre aí com esse apoio, com a 
nossa Guarda Municipal. 
 Estamos à disposição, se porventura 
tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Schimidt, 
muito obrigado pela sua participação. Leve o 
nosso abraço ao secretário Ledir da Silva Porto. 
 Eu quero passar a palavra ao secretário 
municipal de Defesa Social da Serra, 
representado neste ato pelo Reginaldo Silva.  

Reginaldo, você está com a palavra. 
(Pausa)  
 Reginaldo não conseguiu conectar, pelo 
que nós estamos aqui observando. 
 Eu quero passar a palavra ao Dr. Emílio 
Mameri, para suas considerações finais.   

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Senhor presidente, a reunião foi maravilhosa. A 
integração dos diferentes órgãos em prol de 
uma eleição limpa, de uma eleição que nos dê 
orgulho, está muito bem feita, concatenada, e 
eu tenho certeza absoluta de que teremos 
sucesso. 
 Então, mais uma vez, eu queria 
agradecer a todas as pessoas aqui conosco. Na 
figura do doutor Alvimar, eu quero 
cumprimentar todos, desejando uma boa tarde.  

Volto com a palavra para o meu 
presidente, Delegado Bahiense. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Muito 
obrigado, Dr. Emílio Mameri. 
 Eu pergunto se algum dos nossos 
convidados deseja fazer as suas considerações 
finais, doutor Alvimar, doutor Pacífico ou 
algum outro convidado. 
  

O SR. UBERALDO SCHIMIDT – 
Deputado e secretário; presidente da 
comissão, Danilo Bahiense; uma pergunta ao 
doutor Alvimar ou ao doutor Guilherme 
Pacífico sobre as apostilas de esclarecimento, 
direcionando, esclarecendo sobre nosso 
posicionamento. Está previsto para ser 
distribuído em qual data? 

 
O SR. GUILHERME PACÍFICO – Capitão 

Schimidt, respondendo ao amigo, na sexta-
feira, já a Sesp, a PM do Espírito Santo, 
recebeu todas as apostilas e está fazendo a 
distribuição para todo o estado. Então, pode 
fazer um contato mais próximo com o major 
Marcos. Você deve estar recebendo ainda no 
dia de hoje, mais tardar amanhã está 
chegando, porque a PM já pegou, nós 
distribuímos pelo quantitativo das Guardas 
Civis do estado do Espírito Santo, e o senhor 
vai estar recebendo aí. Se porventura não 
chegar para o senhor, o senhor faz um 
contatinho aqui que a gente vai ajustar para 
que seja recebido de forma mais célere. Está 
bom? 
 

 O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Guilherme Pacífico.  

Alvimar, o senhor gostaria de fazer as 
suas considerações finais? 

 
O SR. ALVIMAR DIAS NASCIMENTO – 

Deputado Danilo Bahiense, muito breve. 
Realmente só apenas oficialmente parabenizar 
o trabalho desta Comissão de Segurança, 
conduzida por V. Ex.ª, e que, com certeza, muito 

irá contribuir para o desenvolvimento tranquilo 
e seguro de todo processo eleitoral no nosso 
estado. 

Eu aproveito esta oportunidade para 
agradecer, através do capitão Leonardo Prado, 
do 38.º BI, que, mediante o contato do meu 
amigo, Guilherme Pacífico, solucionou um 

grande problema para nós quando nós aqui 
recebemos três carretas de material EPI para 
fornecimento aos nossos mesários, envolvendo 
álcool em gel, álcool 70º, a carga um tanto 
quanto perigosa e o 38.º BI, através do Capitão 
Leonardo, com o tenente coronel, também, 
comandante, nos acolheu e está nos acolhendo. 
Iremos estar oficiando, coronel, e de antemão 
gostaria de agradecer todo o seu apoio e, 
através do doutor Guilherme Pacífico, que foi o 
meu contato, não poderia deixar de fazer esse 
registro nesta Comissão, o apoio. Não teve 
medida, não foram medidos esforços para o 
38.º BI auxiliar o TRE na recepção dessas três 
carretas e um volume muito grande de 
equipamento de proteção para os nossos 
mesários durante as eleições e demais 
colaboradores. 

Então, peço licença, deputado Danilo 
Bahiense, para fazer esse agradecimento. Não 
poderia deixar de fazer esse registro. Muito 
obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutor Alvimar. 

O 38.º BI sempre tem colaborado com as 
instituições com a segurança e não foi diferente 
com o TRE. 

Eu quero aproveitar o ensejo e 
agradecer a todos os nossos convidados pela 
colaboração nessa audiência pública que 
trouxe muitas informações importantes para a 
população capixaba. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será reunião ordinária, no dia 23 de 
novembro, segunda-feira do corrente, às 11h. 

Que Deus continue nos abençoando e 
que tenhamos um dia de eleição, dia 15 de 
novembro, abençoado. 

 
 

 (Está encerrada a reunião) 
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