EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 51ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA
DE JEREMOABO, ESTADO DA BAHIA.

ADALBERTO TORRES VILAS BOAS, Presidente da ONG TRANSPARÊNCIA
JEREMOABO, ORGANIZADA PELA MORALIDADE E CIDADANIA – CNPJ nº
10.987.023/0001-95, com endereço na Rua Princesa Isabel, 40, centro, em Jeremoabo/BA, em atenção ao
que dispõe o art. 5º, inciso XXXIV, “a” da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral),
vem à presença de Vossa Excelência, apresentar NOTICIA DE IRREGULARIDADE ELEITORAL
praticadas pela SECRETÁRIA DE SAÚDE, a senhora DEBORAH CARVALHO SANTOS,
portadora do RG nº 3.410.852-1, 2ª VIA expedida pela SSP/SE e CPF nº 045.303.045-90, o
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, o senhor ROMÁRIO ALVES DA
SILVA, portador de RG sob o nº 1397803789 expedido por SSP/BA e CPF sob o nº 025.795.425-23, e o
PREFEITO MUNICIPAL DE JEREMOABO, o senhor DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS,
brasileiro, casado, portador do RG nº 560448 e CPF nº 256.775.785-68 residente no Km 79, BR 116,
Bairro José Nolasco, Jeremoabo/BA, de acordo com as razões fáticas e jurídicas adiante delineadas:
I – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Trata-se de NOTICIA sobre violação e o desrespeito às normas eleitorais praticadas pelos
Representados acima, onde vem utilizando-se da situação da pandemia do COVID-19, para adentrar as
residenciais dos eleitores da COLIGAÇÃO TODOS POR JEREMOABO – 55, coagindo-os a realizarem
o exame do COVID-19, sendo que, naquela oportunidade, após a realização do mesmo, recebem
imediatamente a confirmação de positivo para o COVID-19, o que vem causando pânico em toda
sociedade e, sobretudo, nos eleitores da coligação acima.
Com efeito, conste que os exames para o COVID-19, não estão sendo realizados nos
eleitores da Coligação Jeremoabo de Todos Nós – 11.
Na verdade, Excelência, muito estanho é o fato de os Representados, somente agora, virem
nas residências das pessoas para realizarem o exame para o COVID-19, sendo que desde o início da

pandemia nunca realizaram exames dessa forma, nem tampouco, sequer, cumpriram com suas obrigações
e deveres diante da pandemia.
Ora, chamo o fato à baila, uma vez que, primeiro, buscaram pessoas menos esclarecidas,
pois vivem em um simples bairro; segundo, que somente agora, justamente, quando a pandemia vem
diminuindo em nossa cidade, é que vem pessoalmente realizar exames de COVID-19 nas próprias
residências das pessoas, que, por estranheza, fazem parte da Coligação do 55, recebendo estas
confirmação para o COVID-19; terceiro, não se observou a publicidade da realização do exame do
COVID-19 nas redes sociais, mídias e jornais, a fim de informar a população local; e, quarto, qual motivo
de, somente agora, após o Prefeito Derisvaldo José dos Santos, receber informações de duas pesquisas
eleitorais, estando a candidata ANABEL DE TISTA e FÁBIO DA SECOF liderando amplamente as
pesquisas de intenção de votos e, após o referido prefeito ter promovido uma carreata no domingo
passado (01.11.2020), é que o mesmo vem a realizar os testes do COVID-19?
Muito embora seja salutar a importância da realização do exame para o COVID-19 em nosso
município, é de se observar que trata-se de crime eleitoral, porquanto, agindo em desrespeito às normas
eleitorais e, sobretudo, utilizando-se da máquina pública, ou seja, dos recursos públicos do município para
promover campanha eleitoral.
Com efeito, verifica-se o quanto alegado através dos documentos (fotos/conversas de
watzap) publicados em rede social, inclusive alguns divulgados no próprio facebook e instagran, acostados
a presente noticia, onde os representados e seu grupo político, incorrem em prática de ato de propaganda
eleitoral irregular, abuso do poder político, abuso do poder econômico e/ou crime eleitoral.

II– DOS PEDIDOS
Em vista do acima exposto, requer a Vossa Excelência, se digne adotar providências
cabíveis utilizado nesta oportunidade o Poder de Polícia, ante a suposta prática de ato de propaganda
eleitoral irregular, abuso do poder político, abuso do poder econômico e/ou crime eleitoral, com o
consequente encaminhamento do procedimento respectivo ao Ministério Público Eleitoral para as
medidas cabíveis e intimação/citação dos Representados para se defenderem.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Jeremoabo(BA), 05 de Novembro de 2020.

ADALBERTO TORRES VILAS BOAS
Presidente da ONG Transparência

