
Cronologia 
com os 

acontecimentos 
desde a 

audiência 
do dia 23/07/2018, 

até o presente momento.

Audiência na 2ª Vara da Fazendo Pública relativa a ação de

rescisão contratual proposta pelo Consórcio SIM em face da

Prefeitura de Porto Velho.

Rumores de greve por parte do SITETUPERON, por conta da
não homologação do acordo coletivo.

Intimação de antecipação de tutela em ação declaratória de
greve ilícita.

27/07/2018 

23/07/2018 

26/07/2018 

01/08/2018 

1ª audiência de conciliação na ação declaratória de greve ilícita

– Audiência suspensa para tentativa de conciliação entre

o Consórcio SIM e o SITETUPERON.

01/08/2018 

Notificação nº 007/DTR/SEMTRAN/2018 da SEMTRAN,
solicitando os documentos abaixo listados no prazo de 72 horas: 

a)  Extrato da Folha de Pagamento de todos funcionários do

Consórcio SIM, de forma discriminada, entre janeiro de 2016

a julho de 2018;

b) Extrato discriminado com a relação de todos os funcionários

do consórcio SIM, entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018

c) Extrato bancário integral da conta corrente do Consórcio SIM,

entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018

d) Extrato bancário integral da conta corrente do Consórcio SIM

quando o recebimento de todas receitas das tarifas (antecipadas

e à vista), entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018

e) Cópia do contrato de prestação de serviços de empresa de

transporte de valores e relatórios assinados pela respectiva

empresa quanto ao transporte de valores, informado o quantitativo

(viagens), itinerário (rota), dia e hora, valores transportados

e destino dos valores, entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018.

f) Indicação do local, valor, registro e forma de como os recursos

de receita tarifaria foram recebidos e depositados pelo Consórcio

SIM, entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018.

g) Extrato de receitas alternativas e comprovantes dos recebimentos

das receitas de publicidade, entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018.

h)  Comprovantes de pagamentos de todas as despesas do Consórcio

SIM, entre janeiro de 2016 e julho de 2018;

i)  Documentos fiscais (escriturados) de todos os aportes financeiros

efetuados para o Consórcio SIM, entre janeiro de 2016 e julho de 2018;

j)  Comprovantes, contratos, informações e extratos financeiros
de todos os serviços, (produtos, aquisições e comodatos)
pagos pelo Consórcio SIM as empresas da Holding do Grupo
Rovema e empresas do Grupo Amazonas Turismo
(ambas componentes do Consórcio SIM), entre janeiro
de 2016 e julho de 2018.

03/08/2018 
Resposta à notificação nº 007/DTR/SEMTRAN/2018 da

SEMTRAN, dentro do prazo solicitado, através do ofício

nº 249/2018.

03/08/2018 

Convite da SEMTRAN ao Consórcio SIM, para comparecer

em reunião de apresentação de melhorias.

06/08/2018 

Comparecimento do Gestor de Tráfego Marcelo Magalhães e
do Supervisor de Tráfego Francisco Lenildo em reunião
marcada pela SEMTRAN, para apresentação de melhorias.

08/08/2018 
Encaminhamento de documentos complementares a SEMTRAN
através do ofício nº 250/2018, para facilitar a conferência dos
documentos solicitados através da Notificação
nº 007/DTR/SEMTRAN/2018.

08/08/2018 

Início do movimento de greve dos trabalhadores –
paralisação de 100% da frota.

10/08/2018 

2ª audiência de conciliação na ação declaratória de greve ilícita
– Acordo realizado entre as partes (reajuste de 3% no salário dos
trabalhadores e 9% no cartão alimentação) – Fim da greve.

13/08/2018 

Resposta ao ofício nº 110/GAB/SEMTRAN/2018, informando
que o Consórcio SIM compareceu em reunião na SEMTRAN,
representada pelo Gestor de Tráfego Marcelo Magalhães e pelo
Supervisor de Tráfego Francisco Lenildo.

24/08/2018 

2ª audiência na ação de rescisão contractual onde foi sugerido

pela SEMTRAN a substituição da gestão do Consórcio SIM para

aempresa AMAZONTUR, oportunidade em que foi pontuado pela

representante do Consórcio SIM que aceitaria tal sugestão desde

que todo o sistema fosse assumido exclusivamente pela

AMAZONTUR. Foi suspense a audiência para tratativas acerca

da transferência do sistema para a AMAZONTUR.

06/09/2018 
Encaminhamento do ofício nº 267/2018 para a SEMTRAN,
requerendo a designação de reunião com o referido órgão
gestor e as empresas consorciadas para tratativas acerca da
transição do transporte coletivo exclusivamente para a AMAZONTUR.

19/09/2018 
Reunião na PGM, com os representantes do Grupo Rovema,
Amazontur, SEMTRAN, Prefeitura e Rocha Filho, para tratativas
acerca da transição.

20/09/2018 
3ª audiência na ação de rescisão contratual, onde após conversa
inicial, foi mais uma vez suspense a audiência para alinhamento
entre as empresas acerca da passagem do sistema de transporte 
coletivo para a AMAZONTUR.

10/10/2018 
Primeira apresentação do estudo técnico realizado pela LOGITRANS,

para a SEMTRAN e Prefeito de Porto Velho.

31/10/2018 
Reunião entre o corpo técnico da SEMTRAN, Consórcio SIM
e LOGITRANS para apresentação de estudo da reestruturação
do sistema de transporte coletivo.

09/11/2018 
Entrega de estudo técnico da LOGITRANS para a SEMTRAN
através de ofício protocolado nos autos da ação de rescisão.

09/11/2018 

Apresentação do estudo técnico da LOGITRANS para o
Conselheiro Francisco Carvalho, do Tribunal de Contas do Estado.

14/12/2018 
4ª audiência na ação de rescisão contratual, onde foi apresentado
o estudo técnico da LOGITRANS para o Juiz Edenir, oportunidade
em que foi assumido o compromisso pela Prefeitura de
implementações para melhoria do sistema.

27/12/2018 
Encaminhamento de ofício nº 325/2018 para SEMTRAN,
requerendo informação sobre implementação das ações de
melhoria constante na ata de audiência do dia 14 de dezembro
de 2018.

11/12/2018 
Protocolo de pedido de reanálise da antecipação de tutela
para paralisação imediata das atividades prestadas pelo
Consórcio SIM, na ação de rescisão contratual.
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