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Ilustríssimo Senhor

NEIL ALDRIN FARIA GONZAGA

Diretor Geral - DETRAN/RO

Nesta

  

Assunto: Operação Lei Seca.

  

Senhor Diretor,

 

Apraz cumprimentá-lo, em resposta ao O�cio 10678 (0013288337), informo que corroboro com o Parecer 4
(0013376810), ao qual acrescento o que segue:

1. Considerando que a operação Lei Seca tem como pilar fundamental a presença da Polícia Militar, uma vez
que, sem os Agente de Trânsito do DETRAN e ou sem os Policiais Civis a Polícia Militar pode atuar normalmente, sendo que a
recíproca não é verdadeira;

2. Considerando que, no exercício das mesmas atribuições, as gra�ficações percebidas deveriam ser iguais, quer
seja pela aplicação do princípio cons�tucional da igualdade, quer seja pela inexistência de jus�fica�va plausível para a
discrepância existente atualmente, e que comandos anteriores deixaram que ocorresse essa desvalorização do trabalho
imprescindível de nosso policial;

Nesse viés, enquanto não houver solução favorável e JUSTA à Polícia Militar, informo que só reiniciaremos a
Operação Lei Seca com ordem expressa do Exmo. Sr. Governador do Estado, nosso Chefe maior, ao qual serão apresentados
todos os mesmos argumentos, e em se mantendo a decisão, atuaremos. Caso contrário, con�nuaremos realizando operações
próprias, sem necessidade de par�cipação de qualquer órgão. Por fim entendo que esse Secretário ao assumir essa autarquia
estadual, assim como a minha pessoa, já encontrou esse quadro de desvalorização existente, mas, não é pretexto para
con�nuarmos assim.

Atenciosamente,

 

ALEXANDRE LUÍS DE FREITAS ALMEIDA - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMRO

  

  

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LUIS DE FREITAS ALMEIDA, Comandante-Geral da PMRO, em
14/09/2020, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0013486294 e o
código CRC EF3480F3.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0010.344959/2020-97 SEI nº 0013486294

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

