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APROVADA PEC 77!

DR em Brasília! Maratona hackers de desenvolvimento digital

No dia 03/04, haverá reunião com a Comissão de Motociclistas para 

reavaliarem o Procedimento Operacional Padrão – POP, promovendo uma 

articulação para melhorar as condições de trabalho desses profissionais, 

principalmente com relação à segurança.  

Comissão dos motociclistas

Depois de muitas ações da DR na defesa da importância em dar 

continuidade ao processo de certificação, a Superintendência de Recursos 

Humanos-SRH finaliza providências para constar em pauta da próxima RD, dia 

31/3, a apreciação da aprovação de verba para a certificação.  

Lembramos que todo e qualquer pagamento pode ser retroativo e a DR é 

maior interessada na aplicação final e justa desse processo. 

 

A DR participou neste final de semana 22 e 

23/03, da primeira Hackatona organizada pela 

CET, que premiou as melhores ideias que 

desenvolveram aplicativos e ferramentas digitais 

que irão ajudar a empresa e a população a 

monitorar melhor o sistema viário paulistano, 

enfrentar o trânsito do dia a dia e assim, 

aprimorar a mobilidade urbana no município. 

Foram 28 horas que as equipes tiveram a disposição dados como 

acidentes de trânsito, Área 40, políticas de incentivo ao uso de bicicletas, 

corredores e faixas exclusivas de ônibus, eventos, lentidão, lombadas, 

manutenção semafórica, ocorrências viárias em geral e sinalização comunitária. 

A equipe vencedora recebeu o prêmio de R$ 10 mil reais. 

Fo i APRO VADA a  PEC  77, na  Com issão  de  Const itu ição  e  Justiça  

do Senado, que  regu lam enta  a  profissão dos agentes de  trânsito  de  

todo B rasil.   

No d ia  26 , o  D ire tor de  Representação esteve  em  Brasília  para  

acom panhar a  votação  do  Proje to de  Em enda  à  C onstitu ição nº  77  

(PEC  77), que  tra ta  da regu lam entação profiss iona l dos A gentes de  

Trânsito . Após a  aprovação da Com issão de  Constitu ição e  Justiça , a 

PEC  77  irá  para  votação em  do is tu rnos pe lo  P lenário  do Senado. 

E  para  ped ir apo io  à  PEC , o  D ire tor de  Representação esteve 

com  Renan  Ca lhe iros presidente  do Senado, logo depo is fo i ao 

gab inete  do senador Antôn io  Carlos Rodrigues, que  está  na Com issão 

de  Constitu ição e  Justiça  do Senado.  

N a m esm a tarde  se reun iu  com  o Deputado Federa l Roberto 

Santiago, que  é  re la tor do proje to de  le i Bo lsa  Form ação, para  inc lu ir  

o  agente  de  trânsito  neste  proje to.  

E  para  fechar o  d ia , o  D ire tor de  Representação fo i conv idado a  

partic ipar do P lenário  Federa l, na  Tribuna de  Honra. 


