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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 1000 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 02 de outubro de 2020.

Para: Secretária de Administração Substituta

Assunto:  CAPACITAÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIO - EQUIPE TRE - SEPARAÇÃO ÁLCOOL MESÁRIOS

 

 
 

 
 
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
 
 
Estamos na iminência da chegada em Alagoas, dos EPI'S doados para uso dos mesários que irão prestar

serviços nas Eleições 2020, chegada esta prevista para 04/10, conforme quadro anexo SEI! 0776548.
 
A carga esperada é composta de um quantitativo de mais de 22 mil litros de álcool, material potencialmente

inflamável, para ser separado e distribuído a todas as Zonas Eleitorais do Estado e respectivos Locais de Votação.
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A Defesa Civil do Estado de Alagoas, que nos presta apoio para a guarda de todos estes EPI's, manifestou a
esta SEALMOX, através do Tenente Coronel Moisés, em encontro de vistoria do local que será armazenado o material, que
seria necessária a realização de um curso de capacitação em Brigada de Incêndio, da equipe do TRE que irá manusear os
materiais nas atividades de separação dos kits de EPI's para envio às Zonas Eleitorais do Estado e  respectivos Locais de
Votação.

 
Destarte, no intuito de viabilizar o curso, pois obrigatório para a atividade da equipe, apresentamos as

propostas das empresas THÁCIA SIMONE (0776545), PROINC (0776546) e CRIATECH (0776547), para análise e
providências que achar cabíveis. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 02/10/2020, às 01:54, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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