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GCM não! Concurso Público, já! 
Nossa meta é o 
CONCURSO!!! 

Entre de peito aberto nessa Campanha 

Inconstitucionalidade Planvale x Segurança 

A DR apresentou o Rela-

tório “Serviços Continuados e 

Concurso Público” à assessoria 

do Vereador Paulo Fiorillo em 

reunião, dia 21/8, demonstran-

do a necessidade urgente do 

Concurso Público na CET. 

O mesmo relatório foi 

também encaminhado ao Se-

cretário do Governo Municipal, 

Chico Macena e protocolado, 

em julho, na SMT, levando nos-

sa reivindicação de autorização, 

ainda em 2014, do concurso 

público para o Secretário Tatto. 

É preciso saber que a 

discussão sobre a GCM se 

deu muito antes da nossa 

gestão Democracia e Renova-

ção. Naquele momento, hou-

ve a oportunidade (perdida 

ou negligenciada?) de se con-

trapor ou de se manifestar de 

algum modo e cobrar na CET 

o concurso público. 

Mas nosso propósito 

vem sendo inesgotavelmente 

o de bater na tecla que a CET 

tem que promover concurso 

já! 

Como informamos, ao térmi-

no da reunião do CONSAD, 

a conselheira Malu solicitou 

do assessor do Secretário do 

Governo Municipal e do Se-

cretário Adjunto da SMT 

uma posição da gestão com 

relação ao concurso público, 

tendo em vista o anúncio do 

Prefeito em relação aos 

1.200 GCM que irão autuar 

as invasões das ciclofaixas 

na cidade. 

         A conselheira enfati-

zou que a DR e Sindviários 

já vêm defendendo na Câ-

mara Municipal e no Gover-

no a necessidade urgente de 

autorização de concurso pú-

blico, ainda em 2014, e que 

é preciso prever essa verba 

no orçamento de 2015 para 

sua execução. 

         O Secretário Adjunto, 

Evaldo, aguarda o retorno 

do Secretário Tatto para 

marcar uma reunião com co-

missão da DR e Sindviários, 

que já se reuniu dia 21/8 

com a assessoria do lider do 

governo na Câmara e que 

aguarda também agenda 

com a liderança da bancada 

do PT e base aliada.  

A DR inicia 

uma gran-

de campa-

nha com 

todos os 

profissio-

nais preo-

cupados 

com a CET dos próximos 20 

anos, para garantir uma CET 

que atue do jeito que São 

Paulo merece. 

Assine o abaixo assina-

do da DR na sua área, a 

partir de setembro. Vamos 

entregar o maior número 

possível de assinaturas, no 

dia 30/9, na Câmara Munici-

pal, prazo que é dado por lei 

para a CET apresentar a pe-

ça orçamentária. 

Ligue na DR, 3396-

8081, peça seu boton da 

campanha, pregue esse grito 

no peito e vamos todos jun-

tos cobrar o respeito que a 

cidade merece! 

Pela autorização do concurso público na CET, ainda em 2014,  

e sua previsão na peça orçamentária de 2015! 

Por uma atuação da CET na cidade correspondente aos desafios 

que todos vêm enfrentando há mais de dez anos! 

Concurso público já! Sem concurso não dá! 

A empresa 

Planvale (tíquete 

alimentação e re-

feição) está im-

plantando um novo 

sistema de segu-

rança para coibir a 

clonagem dos seus 

cartões. E por isso 

muitos empregados ti-

veram suas operações 

com o cartão bloquea-

das. 

      A DR fez gestões 

junto ao RH, que questi-

onou a empresa para 

que resolva rapidamente 

o problema. 

A Federação Nacional de Enti-

dades de Oficiais Militares Estaduais 

– FENEME entrou com ação direta 

de inconstitucionalidade, com pedi-

do de medida cautelar, pois as atri-

buições da GCM não podem se ex-

pandir em conflitos legais. 

A Diretoria de Representação na bus-

ca de previsão orçamentária para 

concurso na CET, acompanhou a Au-

diência Pública da Comissão Perma-

nente de Finanças e Orçamento na 

Câmara Municipal de São Paulo.  


