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Relator do Orçamento 

2015 recebe DR 

A tenda, com a e-

quipe da DR esteve por 

mais de 70 horas sem 

intervalo no grande prê-

mio de Fórmula 1, em 

Interlagos, para atender 

a operação que muitas 

vezes fica sem opções 

de fazer o seu QAR. 

 Este é o segundo 

ano que a DR monta sua 

estrutura para atender a 

operação e, no entanto, 

a tenda não é mais sim-

plesmente um ponto pa-

ra QAR, mas também 

para encontro, integra-

ção, tirar dúvidas e res-

gatar o que foi 

perdido ao longo 

dos anos “o espíri-

to da família CET".  

No balanço 

realizado pela DR 

tivemos 1.132 visitas (um 

mesmo empregado pode 

ter frequentado mais de 

uma vez)  2.060 lanches, 

26 litros refrigerante,  140 

litros Gatorade e 17,4 li-

tros de café. 

“Deixo aqui meu a-

gradecimento aos funcio-

nários que foram até a 

tenda, que prestigiaram e 

elogiaram o nosso traba-

lho”, finaliza Leandro Ca-

margo, diretor de repre-

sentação.  

Tenda DR sempre presente  

No dia 07/11, a 

Conselheira, Malu 

esteve na Câmara 

Municipal, em re-

união com o rela-

tor do orçamento 

e finanças, vereador Ricardo Nunes, 

que se demonstrou muito interessado 

em conhecer os nossos problemas e 

reforçou a necessidade de termos essa 

mesma conversa com os outros com-

ponentes da comissão.  

Dia 17/11, será a vez de conver-

sarmos com o Presidente da comissão, 

Vereador Milton Leite, e no dia 19/11 

estaremos na reunião da comissão pa-

ra conversarmos com todos os mem-

bros. Nessa oportunidade, os vereado-

res farão o primeiro relatório da co-

missão sobre o orçamento geral do 

município. Nossa presença é funda-

mental para a inclusão nas considera-

ções da comissão sobre a necessidade 

de investimentos na recuperação da 

CET e, em especial, o “concurso públi-

co já”, para o plenário da Câmara a-

preciar a proposta na última audiência 

pública do orçamento geral, que será 

no dia 09/12.  

Todos podem dar sua contribui-

ção junto conosco, procurando pelo 

seu vereador e ligando para os mem-

bros da comissão: 

Vereadores Milton Leite, Ricardo 

Nunes, Aurélio Nomura, Ricardo Trípo-

li, Adilson Amadeu, Dalton Silvano e 

Paulo Fiorillo. 

É só ligar na Câmara Municipal e 

pedir pelo respectivo gabinete: 3396-

4000. 

Em audiência pú-

blica na Assembleia Le-

gislativa do Rio de ja-

neiro, a Emenda Consti-

tucional 82, que regula-

menta a carreira do a-

gente de trânsito foi dis-

cutida entre especialistas 

da área. A equipe da DR 

esteve presente e questi-

onou junto a plenária do 

artigo segundo que estru-

tura os agentes em car-

reira.   

Segundo o deputa-

do federal Hugo Leal 

(PROS-RJ) esta lei irá 

estabelecer conceitos, e 

a circunstância de ser 

celestista ou estatutário 

é a carreira. “Esses 

conceitos vão depender 

da estrutura adminis-

trativa e ficará sob a é-

gide de cada município 

ou estado”, finaliza. 

No dia 09/12, terça-feira, acontece a última audiência  

pública do orçamento e mais uma vez conclamamos a todos 

a comparecerem a esta sessão, pois será a última oportuni-

dade que teremos para sensibilizar os vereadores, que  

deverão votar o orçamento até o dia 31/12. COMPAREÇA!!!!    

Emenda 82 é discutida no RJ 


