
Rio Branco-AC, quinta-feira
27 de fevereiro de 2020.
ANO XXVIl Nº 6.542134 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

1. Trata-se de procedimento administrativo destinado à fiscalização quanto 
ao cumprimento do Provimento CNJ n. 74/2018 que dispõe sobre os padrões 
mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponi-
bilidade de dados para continuidade da atividade pelos serviços notariais e de 
registro do Brasil, pelo 2º Tabelionato de Protestos da Comarca de Rio Branco.

2. Acerca dos orçamentos apresentados para a aquisição de softwares, a Di-
retoria de Tecnologia da Informação deste Tribunal se manifesta nos seguintes 
termos (id 0741256):

As licenças de softwares da Microsoft são vendidas somente por revendedores 
autorizados pela mesma, qualquer outra licença vendida por outro meio é con-
siderada pirata, mesmo que o sistema operacional seja devidamente ativado 
essas licenças paralelas não têm o devido suporte e estarão sujeitas as pena-
lidades por uso de software pirata. 

Recomendamos realizar orçamentos em revendedores autorizados.

3. Diante disso, em acolhimento à recomendação alhures, notifique-se o Interi-
no da referida unidade extrajudicial para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 
novas propostas orçamentárias nos moldes indicados pela DITEC.

4. Ciência ao interessado, servindo cópia do presente como ofício.

5. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador Júnior Alberto
Corregedor-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0009377-30.2019.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Serventia Extrajudicial da Comarca de Feijó
Assunto: Provimento CNJ n. 74/2018.

Despacho nº 3160 / 2020 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Trata-se de procedimento administrativo destinado à fiscalização quanto ao 
cumprimento do Provimento CNJ n. 74/2018 que dispõe sobre padrões míni-
mos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibi-
lidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e 
de registro do Brasil e dá outras providências, pela Serventia Extrajudicial da 
Comarca de Feijó.

2. Instado a manifestação sobre a matéria referenciada, o titular da sobredita 
unidade extrajudicial encaminhou o OF.SEREI Nº 013/2020 (id 0739817) dan-
do conta do cumprimento parcial do normativo referenciado.

3. Diante disso, solicite-se ao requerido que indique, no prazo de 10 (dez) dias, 
o prazo necessário para a ultimação das adaptações necessárias.

4. Ciência ao interessado, servindo cópia do presente como ofício.

5. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador Júnior Alberto
Corregedor-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0000882-60.2020.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Corregedoria-Geral da Justiça
Assunto: Movimentação de processo de execução penal que foram migrados 
do SAJ para o SEEU.

Despacho nº 3462 / 2020 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG
 
1. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado com a Consulta des-
ta Corrregdoria dirigida à Diretoria Executiva do Departamento de Pesquisas 
Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do expediente vin-
culado ao id 0736921, solicitando orientação: i) sobre qual informação deve 
ser encaminhada ao CNJ, aquelas constantes no SAJ ou no SEEU, tendo em 
vista que os processos de execução penal estão disponíveis nos dois sistemas 
referenciados; ii) de como proceder com à baixa dos processos de execuções 
penais anteriormente cadastrados no SAJ e que foram migrados para o Siste-
ma Eletrônico Unificado – SEEU; iii) sobre o modo de informar a produtividade 
da execução penal tendo em vista que o novo sistema SEEU não dispõe de 
ferramenta para aferição dessas informações e, iv) sobre a possibilidade de 
dispensa deste Tribunal em enviar dados estatísticos ao CNJ até a ultimação 

da fase de implementação do SEEU que ocorrerá em junho de 2020.

2. Acerca dos questionamentos suscitados em 05.02.2020, o DPJ respondeu, 
em 11.02.2020, apenas quanto ao item “iv”, declinando ao DMF as demais 
indagações.

3. Desta feita, ante a necessidade de se deliberar acerca da matéria, porquanto 
os dados estatísticos devem ser encaminhados ao CNJ até o dia 20.02.2020, 
realizou-se reunião nesta Corregedoria com a presença deste subscritor, ser-
vidores do NUEGE, DITEC, COGER e do Vice-Presidente, Desembargador 
Laudivon Nogueira, que resultou nas deliberações registradas na ata vinculada 
ao id 0744759, com o seguinte teor:

01- O primeiro passo consistirá na emissão de um relatório com descrição dos 
processos migrados.

02- O segundo passo consistirá na movimentação de baixa de todos os pro-
cessos de competência de Execução Penal e que foram migrados para o Sis-
tema SEEU, junto ao Sistema SAJ.

03-O terceiro passo consistira na expedição de uma recomendação destina-
da a todas unidades com competência em Execução penal para realizar uma 
baixa de parte, no histórico de parte, dos respectivos processos migrados ao 
SEEU, de modo a evitar a permanência de pessoas presas nos relatórios ge-
rencias do sistema SAJ.

4. Ao que consta dos autos, em observância ao item “01” da sobredita delibe-
ração, a DITEC colacionou ao presente o relatório vinculado ao id 0744804 
contendo os processos migrados para o SEEU, organizados por Comarca. 

5. Desta feita, expeça-se Recomendação, endereçada às unidades com com-
petência em execução penal e execução de penas e medidas alternativas, 
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam com a alimentação do histó-
rico de partes, utilizando-se do código “115 – baixa da parte” nos processos 
originariamente cadastrados no SAJ e que foram migrados para o SEEU, con-
forme lista acostada ao id 0744804, no prazo de 30 (trinta) dias, para fins de 
evitar duplicidade de partes nos dados estatísticos a serem encaminhados ao 
Conselho Nacional de Justiça.

6. A ultimação dos trabalhos reportados no item “5” devem ser comunicados 
nos autos, pelas unidades judiciais competentes.

7. Cumprido o determinado, volva-se o feito à GEFIJ para acompanhamento.

8. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 21 de fevereiro de 2020. 

Desembargador Júnior Alberto
Corregedor-Geral da Justiça

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0009612-94.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Relator: 
Requerente:@interessados_virgula_espaco@
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto: 

DECISÃO
 
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de registrar preços visando 
à eventual e futura emissão e renovação de Certificado Digital para suprir as 
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (Sei 0740341) e a minuta de edi-
tal (doc. 0744765) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Referência 
(Sei 0727427).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (Sei 0744934).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (Sei 0745070).
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição, 
AUTORIZA-SE a abertura do certame.
Por se tratar de mero registro de preços, fica dispensada informação de dispo-
nibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata 
o Art. 16, da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se, dando-se ciência a quem de direito.
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Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oli-
veira NOGUEIRA, Presidente em exercício, em 21/02/2020, às 09:17, confor-
me art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0009612-94.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
15/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo Único. Objeto: Formação de registro de 
preços para eventual emissão e renovação de Certificado Digital para suprir as 
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local e 
data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual 
do site www.comprasnet.gov.br, no dia 26 de março de 2020, às 10h30min (ho-
rário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por 
meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 21 de fevereiro de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA

Nº 296, de 20.02.2020 – Considerando o teor do Ofício nº 1068/2020, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Epitaciolândia; Designa o servidor Sebas-
tião Nicolau da Silva Oliveira, Técnico Judiciário, Matricula 7000730, para 
atuar como Supervisor de Comarca, Função de Confiança FC2-PJ, dos pro-
cessos de Trabalho de Distribuição, Contadoria-Partidoria e Cumprimento de 
Mandados Judiciais da Direção do Foro da Comarca de Epitaciolândia, nos 
dias 21, 27 e 28 de fevereiro do corrente ano, tendo em vista o afastamento do 
titular, por motivo de folgas.

Nº 267, de 20.02.2020 – Concede meia diária ao 1º SGT PM José da Silva 
Menezes, Matrícula 12000059, por seu deslocamento ao município de Mâncio 
Lima, no dia 4 de fevereiro do corrente ano, para acompanhar o Juiz de Direito 
Hugo Barbosa Torquato Ferreira, que realizará audiências de Instrução e Jul-
gamento Cível, conforme Proposta de Viagem.

Nº 292, de 21.02.2020 – , de Considerando o inteiro do Ofício n.º 9/2020, 
do Gabinete do Desembargador Samoel Evangelista; Nomeia Cláudia Evelin 
Café Cruz para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Ga-
binete, Código CJ5-PJ, do Gabinete do Desembargador Samoel Evangelista, 
com efeito retroativo a 17 de fevereiro do corrente ano.

Nº 297, de 20.02.2020 – Considerando o teor do Ofício nº 1035/2020, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Rio Branco; Designa o servidor Cláudio da 
Silva Pereira, Técnico Judiciário, Matrícula 7000971, para atuar como Super-
visora de Comarca, Função de Confiança FC2-PJ, nos Processos de Trabalho 
da Atendimento ao Público, Protocolo e Administração do Fórum Criminal da 
Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco, no período de 18 de fevereiro a 3 
de março do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por motivo 
de férias.

Nº 298, de 20.02.2020 – Torna sem efeito a Portaria n.º 189/2020, publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico n° 6535, de 13.02.2020 e concede quatro diá-
rias e meia à Juíza de Direito Ana Paula Saboya Lima, Titular da Vara Única 
da Comarca de Manuel Urbano, por seu deslocamento ao município de Sena 
Madureira, nos dias 11, 14 e 29 de novembro e nos dias de 2, 3, 12, 13, 16 e 
17 de dezembro de 2019, para realização de audiências, conforme Despacho 
nº 3491 / 2020 - PRESI/GAPRE.

DIRETORIA DE FORO

VARA CÍVEL DA COMARCA
DE CAPIXABA

PORTARIA Nº 285 / 2020

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE 
CAPIXABA/AC, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando que compete ao Juiz elaborar a escala de plantão, conforme 
Resolução n.º 161/2011, de 09.11.2011, do Pleno Administrativo do Tribunal de 
Justiça do Acre, publicada no Diário da Justiça nº 4.558, de 18.11.2011.

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Portaria 114 (ID 0731351), no que se refere à escala dos 
servidores plantonistas no mês de Fevereiro/2020, conforme tabela abaixo:

SERVIDORES

No dia 26/02/2020 Servidor: SILVANA APARECIDA DA SILVA SZILAGI 
Tel.: (68) 9 8418-1815

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições da Portaria 114.

Art. 3º - Encaminhar cópia desta portaria à Diretoria de Pessoas.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana

Juíza de Direito

Documento assinado eletronicamente por Louise Kristina Lopes de Oliveira 
Santana, Juiz de Direito, em 20/02/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, “b”, da 
Lei 11.419/2006.

VARA CÍVEL DA COMARCA
DE RODRIGUES ALVES

EDITAL Nº 01
 
EDITAL DE INSPEÇÃO

O JUIZ DE DIREITO ERIK DA FONSECA FARHAT, TITULAR DA VARA ÚNI-
CA DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES, ESTADO DO ACRE, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO 
PROVIMENTO 004/2007, CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E REGISTRAL DA 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomar conhecimento, 
que no dia 06/03/2020, a partir das 09h00min, serão iniciados os trabalhos de 
INSPEÇÃO ORDINÁRIA, dos serviços à cargo da Serventia Extrajudicial de 
Rodrigues Alves, oportunidade em que serão tomados por termos, para provi-
dências cabíveis todas as reclamações do público em geral.
E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente 
Edital que será publicado e afixado no local público de costume. Dado e passa-
do nesta cidade de Rodrigues Alves, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020. 
Eu, .................................................Lhilli Naomi Rodrigues da Silva-Diretora de 
Secretaria, digitei e subscrevi.
 
Cruzeiro do Sul/AC, 20 de fevereiro de 2020.

Erik da Fonseca Farhat
Juiz de Direito

P O R T A R I A Nº 01/2020

O JUIZ DE DIREITO ERIK DA FONSECA FARHAT DA VARA ÚNICA DA CO-
MARCA DE RODRIGUES ALVES, ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PRO-
VIMENTO 004/2007, CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E REGISTRAL DA COR-
REGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.

RESOLVE:

SUBMETER A INSPEÇÃO ORDINÁRIA no dia 06 de março do corrente ano, 
os serviços a cargo da Serventia Extrajudicial de Rodrigues Alves/AC.
Assim, determino as seguintes providências:
a) Que seja mantido à disposição do Juiz Corregedor no dia acima citado, 
todos os papéis, documentos, livros, registros e processos pertencentes ao 
Cartório Extrajudicial;
b) Que faça publicar Edital de Inspeção para conhecimento dos interessados;
c) Nomeio para auxiliar os trabalhos Lyneker Melo Moura Silva.
d) Publique-se. Encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça do Acre.
 
Cruzeiro do Sul/AC, 20 de fevereiro de 2020.

Erik da Fonseca Farhat
Juiz de Direito

V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

Autos n.º 0500738-87.2014.8.01.0081 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Tipo Completo Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>
Acusado Gilmar Ferreira da Silva e outro

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)
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I – Presidir as sessões plenárias ordinárias, tomando parte nas discus-
sões e votações, com direito a voto;
II – Representar o Conselho Tutelar ou delegar a sua representação;
III – Assinar a correspondência oficial do Conselho Tutelar;
IV – Ser a porta voz do Conselho, enquanto (o que nada impede de 
outro conselheiro realizar desde que comunicado) coordenador (a), pro-
nunciando-se publicamente, quando for o caso, nos exatos termos das 
deliberações adotadas pelo colegiado;
V – Velar pela fiel aplicação e respeito quanto ao conjunto de direitos e 
deveres estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente;
VI – Convocar sessões extraordinárias a pedido de qualquer conselhei-
ro e presidi-las, sempre que houver tal necessidade;
VII – As sessões extraordinárias do Conselho Tutelar serão convocadas 
por seu coordenador (a) em três hipóteses;
Parágrafo� 1° Por extrema gravidade de noticia de fato ou de comunica-
ção levada ao Conselho;
Parágrafo. 2° Pelo volume de trabalho;
Parágrafo� 3º Pelo caráter incomum e inadiável da questão a decidir�
Seção VIII
Dos Serviços Auxiliares
Art� 31� – O Conselho Tutelar funciona, obrigatoriamente, com recursos 
públicos estabelecidos na lei municipal 974/2018 aprovados na lei orça-
mentária de cada exercício pela Câmara Municipal, para a manutenção 
dos trabalhos, a remuneração tanto dos conselheiros quanto dos auxi-
liares e para a formação continuada dos seus membros, como disposto 
no artigo 134, parágrafo único da Lei 8�069/90�
Art� 32� – Ao administrativo compete:
Orientar, coordenar o serviço de recepção;
Secretariar as reuniões conjuntas (reuniões essa geral e não do colegiado);
Manter sob sigilo registros, documentos e papéis do Conselho Tutelar;
Prestar as informações que lhe forem requisitadas e, cumprindo delibe-
rações do colegiado;
Não será admitido qualquer forma de tratamento desumano por qual-
quer pessoa do quadro de funcionários do Conselho Tutelar aos usuá-
rios que venham em busca dos serviços;
As vestimentas devem ser adequada para o atendimento, sendo veda-
do nudez, ou roupas que sensualize e desmoralize o órgão.
Todos os documentos que chegarem de outras instituições deverão ser 
encaminhada de imediato aos Conselheiros;
Agendar, por deliberação e/ou supervisão do colegiado, compromissos 
dos conselheiros;
Organizar os meios administrativos necessários para a consecução dos 
fins sociais a que o Conselho Tutelar se destina.
Dos Auxiliares
Art� 33� – São auxiliares os funcionários de carreira nomeados para 
exercer suas funções no Conselho Tutelar ou eventualmente postos à 
disposição por outros órgãos da municipalidade.
Parágrafo Único� Os funcionários, do quadro do Conselho e os postos 
à disposição, ficam sujeitos à orientação, coordenação e notificação do 
coordenador (a) do Conselho, o qual prestará contas de sua atuação 
administrativa a seus pares no colegiado�
Artigo� 34 - Da recepção – Compete:
I - Recepcionar a comunidade que chegar para o atendimento no Conselho,
II – Atender e registrar notícias de fato via telefone no sobreaviso no horário 
de expediente, caso necessário, e encaminhar ao Conselheiro de referência�
III – Dá informações e não será admitido qualquer forma de tratamento 
desumano por qualquer pessoa do quadro de funcionários do Conselho 
Tutelar aos usuários que venham em busca dos serviços�
IV - Manter sob sigilo registros, documentos e papéis do Conselho Tutelar;   
V - As vestimentas devem ser adequada para o atendimento, sendo 
vedado nudez, ou roupas que sensualize e desmoralize o órgão. 
Artigo� 35 - Do Motorista:
I – Dirigir os veículos automotores obedecendo o código de transito bra-
sileiro -  CTB, bem como estabelecido em contrato;
II – Manutenção do veículo;
III - Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando de proteção 
apropriada quanto à execução do serviço;
IV – Manter sigilo dos casos existente no Conselho Tutelar;
V - As vestimentas devem ser adequada para o atendimento, sendo 
vedado nudez, ou roupas que sensualize e desmoralize o órgão –
VI – Proceder com a identificação do veículo e registrar diariamente o 
“Diário de Bordo” 
Capítulo V
Do Regime Jurídico dos Conselheiros e dos Auxiliares
Art� 36� – Sendo autoridade pública colegiada autônoma em suas atri-
buições e decisões, o Conselho Tutelar é órgão integrante da pessoa de 
Direito Público que é o Município�
Parágrafo único – O regime jurídico dos conselheiros e dos auxiliares, 
todos servidores públicos municipais, é o disposto no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do município de Rio Branco, assegura-
dos os princípios constantes do artigo 40, § 13º da Constituição Federal�

Capítulo VI
Dos Suplentes
Art� 37� – Sendo o Conselho Tutelar, nos termos do artigo 136, I da Lei 
Federal 8�069/90, a “autoridade competente” para determinar as medidas 
dos incisos I a VII de seu artigo 101, só os membros titulares do Conselho, 
sob sigilo institucional, podem receber notícias de ameaças ou violações, 
comunicações, assim como fiscalizar as entidades de atendimento.
I - O suplente que assumir as férias do Titular, e ficam sujeitos ao cum-
primento do regimento interno�
Parágrafo único – Os conselheiros suplentes são dotados de expectativas de 
eventualmente ocuparem, definitiva ou ocasionalmente, essa titularidade.
    
Mafra Virgínia da Cruz Cavalcante 
Conselheira Tutelar
Dec�: 604/2020                                                     
Maricksleyda Gondim Artiago
Conselheira Tutelar
Dec�: 604/2020
Sandra Maria Ribeiro de Lima      
Conselheira Tutelar                                        
Dec�: 604/2020                                                 
Marilena Pereira de Araújo
Conselheira Tutelar
Dec�: 604/2020
Maria Lúcia Rodrigues dos Santos
Conselheira Tutelar
Dec�: 604/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 135�738
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, através de sua Pregoeira, 
nomeada pela Portaria nº 001/2020, publicada no Diário Eletrônico 
de Contas nº 1�258 de 9 de Janeiro de 2020,  torna público que, em 
virtude da necessidade de alteração no Edital do Pregão Presencial 
nº 002/2020, fica PRORROGADA a abertura do certame para o dia 
10/03/2020 às 09h30min�
O edital retificado poderá ser obtido a partir do 21/02/2020, através do 
site: http://app�tce�ac�gov�br/portaldaslicitacoes/ ou poderá ser solicitado 
pelo e-mail: cpl@tce�ac�gov�br, ou ainda excepcionalmente na sede do 
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Duarte cobra convocação 
de policiais concursados
Em pronunciamento na ses-

são desta quinta-feira (27) o 
deputado Roberto Duarte 

(MDB) voltou a cobrar do gover-
nador Gladson Cameli (PP) e do 
vice-governador, Major Rocha 
(PSDB), a convocação dos candi-
datos aprovados nos concursos da 
Polícia Civil e da Polícia Militar.

O parlamentar disse que tem 
recebido mensagens de alguns 
aprovados solicitando que ele 
faça a cobrança na tribuna do Po-
der Legislativo a respeito de quan-
do o governo fará as convocações.

O emedebista lembrou ainda 
que este foi um compromisso as-
sumido por Gladson e Rocha du-
rante a campanha.

“Os aprovados no concurso da 
PM tinham esperança de serem 
convocados. O governador deve-
ria ser honesto com eles. Eu não 
estou pedindo explicações para 
mim, mas para aqueles que o go-
vernador assinou um termo de 

compromisso”, enfatizou o parla-
mentar.

Ainda de acordo com Duarte, o 
governador deve satisfação sobre 
o cadastro de reserva da Polícia 
Militar e da Polícia Civil.

“Essas pessoas não podem ficar 
sem resposta, elas merecem uma 
explicação. Peço que o governa-
dor venha a público dar uma res-
posta, porque esse era um compro-
misso de campanha”, lembrou.

Deputado Roberto Duarte espera resposta
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Edvaldo exige pagamento de 
gratificação para servidores

Durante sessão desta quinta-
-feira (27) o deputado Edvaldo 
Magalhães (PCdoB) solicitou 
ao governador Gladson Cameli 
(PP) que seja realizado o paga-
mento da Gratificação de Ativi-
dade de Saneamento (GAS) aos 
servidores do Departamento Es-
tadual de Pavimentação e Sane-
amento (Depasa).

O parlamentar alega que tem 
recebido ligações de funcioná-
rios do Depasa que reclamam 
o não recebimento da referida 
gratificação, que deveria ter 
sido realizado no mês de janei-
ro, no entanto o governo afir-
mou que faria o depósito em 
fevereiro, mas não o fez.

“Passei o carnaval inteiro 
recebendo telefonemas de ser-
vidores do Depasa e trago ago-
ra a mesma reivindicação que 
fiz um ano atrás. No primeiro 
ano a justificativa era desco-

nhecimento e agora é o que? O 
pagamento da Gratificação de 
Atividade de Saneamento não 
foi realizado aos trabalhadores. 
Disseram que pagariam em fe-
vereiro e deixaram as pessoas 
nessa expectativa, no entanto, 
não cumpriram com o prometi-
do”, pontuou.

Magalhães reiterou que os 
servidores que têm direito a 
essa gratificação trabalham a 
qualquer hora, independente 
do dia da semana e que o be-
nefício representa quase 30% 
do valor do salário deles, o que 
faz uma grande diferença no 
final do mês. Ele também quer 
explicações sobre o não paga-
mento da indenização traba-
lhista dos trabalhadores que 
passaram quatro anos no De-
pasa por meio de um concurso 
simplificado e que deixaram o 
órgão após o fim do contrato

Como presidente da Comis-
são de Serviço Público da Aleac, 
estou acionando o presidente 
do Depasa, Zenil Chaves, e o se-
cretário interino da Seplag, Gui-
lherme Duarte, para que expli-
quem sobre o não pagamento 
da indenização desses servido-
res, que por quatro anos traba-
lharam e saíram sem sequer re-
ceber seus direitos”, concluiu.

O deputado José Bestene (PP) 
voltou a ocupar a tribuna da As-
sembleia Legislativa do Acre (Ale-
ac), para falar sobre um vídeo que 
foi difundido nas redes sociais, 
onde ele e alguns de seus parentes 
são satirizados em uma paródia. O 
parlamentar afirmou estar seguro 
de que vai descobrir o autor da 
difamação e que não somente ele, 
como todos que compartilharam 
serão punidos pela justiça.

“Semana passada fui vítima de 
um grupo que produziu um vídeo 
e o espalhou. Isso é uma questão 
de polícia e de justiça. Foi só algu-
mas colunas políticas levantarem 
a possibilidade de eu ser pré-can-
didato a prefeito, que começaram 
com as baixarias. Mas a população 
conhece minha trajetória, sabe da 
minha índole e de todos os traba-
lhos que tenho desenvolvido ao 

longo dos anos em prol da coleti-
vidade”, pontuou.

Bestene pediu aos seus adversários 
políticos que não incluam sua família 
em jogos sujos, mas que aprendam a 
debater de frente. Afirmou também 
não ter dúvidas de que vai descobrir 
o autor, ou autores que mandaram 
produzir o vídeo e que eles se encon-
trarão perante os tribunais.

“Não tenho dúvida de que 
vou descobrir quem foram esses 
marginais. Eu disse ao deputa-
do Roberto Duarte que ele fique 
tranquilo, porque eu não faço 
isso com meus adversários. Nós 
vamos descobrir e tornar público 
o nome do autor dessa baixaria. 
Aos sites que publicaram e quem 
mandou publicar, nos encontra-
remos na justiça. Eu exijo respeito 
e deixo registrada aqui minha in-
dignação”, concluiu.

Bestene investiga
difamadores

Cadmiel Bomfim
parabeniza PMs

Durante sessão desta quinta-
-feira (27) o deputado Cadmiel 
Bomfim (PSDB) enalteceu o tra-
balho realizado pelos policiais 
militares durante o período car-
navalesco. O comando da Polícia 
Militar divulgou que não houve 
nenhuma ocorrência considerada 
grave nas cinco noites de festa.

“Tivemos um dos carnavais 
mais tranquilos nos últimos anos 
e venho parabenizar a Polícia Mi-
litar, que com seu trabalho de pre-
venção ofereceu segurança àqueles 
que foram se divertir no carnaval. 
A presença dos policiais inibe a cri-
minalidade e eles estiveram de for-
ma ostensiva nas ruas”, destacou.

Cadmiel também defendeu a 

contratação dos aprovados para 
as polícias Civil e Militar, e que 
estão no cadastro de reserva aguar-
dando serem chamados. Ele frisou 
que a polícia está trabalhando 
com um déficit de pessoal, o que 
vem acarretando em uma escala 
apertada para os profissionais, que 
se desdobram para cumprir a meta.

“O déficit de pessoal na polícia 
é grande. A escala é apertada, eles 
se desdobram e ainda assim esses 
guerreiros têm feito um excelente 
trabalho. Esse resultado positivo 
durante o carnaval é um conjun-
to de ações entre os policiais que 
se fizeram presentes nesses dias, 
dando a sensação de segurança à 
população”, finalizou.


