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Periculosidade aos agentes de trânsito 

A Diretoria de Re-

presentação solicitou 

apoio juntos aos Depu-

tados Federais para al-

teração na CLT incluin-

do os Agentes de Trân-

sito nas atividades pe-

riculosas, conforme 

Projeto de lei 447/ 

2015. A DR planilhou 

todas as ocorrências 

dos últimos anos e ou-

tros documentos ane-

xando a CE DR-

013/2015 e encami-

nhou para todos os De-

putados da bancada 

paulista e já estamos 

recebendo manifesta-

ção de apoio.  

Esta lei que em-

preenderemos luta pa-

ra a aprovação, esten-

derá o percentual hoje 

recebido pelos motoci-

clistas a todos os agen-

tes de trânsito da CET 

e demais do regime ce-

letista.  

O diretor Camargo 

está solicitando agenda 

com o relator Deputado 

Wladimir Costa, em Bra-

sília, para argumenta-

ções favoráveis ao Pro-

jeto de lei.  

Em breve divulga-

remos ações conjuntas 

com os empregados pa-

ra mais apoios do Legis-

lativo Federal. 

  Surto de Dengue 

DR acompanha processo de agressão 

contra operador 

  Representações vão IBCC 

Nesta semana a DR 

acompanhou na 2ª Vara 

do Juizado Especial Cível - 

Vergueiro, do Foro Central 

Juizados Especiais Cíveis, 

o processo de agressão de 

munícipe contra agente de 

trânsito ocorrido em 2012.  

O processo segue sem 

acordo. Segundo a defenso-

ria não houve tempo de inti-

mação das testemunhas.  

Diante do alegado ha-

verá uma nova audiência. 

 “Todo o crime sujeita 

o réu a duas condições le-

gais: a sanção penal pelo 

delito que cometeu, e a re-

parar o mal ou dano que 

por ele causou.  

A DR vai seguir dan-

do apoio no caso tanto na 

esfera Civil como na esfera 

Criminal”. 

A DR, Comissão de Saúde 

(instituída pelo ACT), Sindiviá-

rios e CRE foram convidados pe-

lo DCP, para conhecerem as ins-

talações do IBCC. 

O RH propõe esse hospital 

como rede referenciada em onco-

logia. No dia 26/03 haverá um 

workshop com os pacientes em 

tratamento.  

A DR está buscando esclare-

cimentos com o RH sobre os trâ-

mites e já informamos ao Sindvi-

ários, pela competência da Co-

missão do ACT.  

Em virtude da pro-

liferação do surto da 

dengue em vários pon-

tos da capital, a Direto-

ria de Representação so-

licitou a dedetização nas 

áreas da CET. 

 O pedido foi feito 

também para a subpre-

feitura da região sul, on-

de aconteceu o maior 

número de casos.  

Mais 

Capacetes 

Saiu o aditamento 

de contrato para aquisi-

ção de mais 95 capace-

tes para os motociclis-

tas, em regime de ur-

gência, para atender as 

necessidades operacio-

nais.  


