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GUINCHOS - Licitação adiada
A licitação dos guinchos foi suspensa por so licitação do Tribunal 

de Contas. A CET terá quinze dias para prestar alguns 

esclarecimentos, conforme publicação no Diário Oficial de 12/3/2014, 

que pode ser acessada no site da DR, que é o WWW.drcet.com.br. 

Agente de trânsito será mais uma das categorias com frentes 

parlamentares na Câmara dos Deputados. A frente parlamentar é 

uma associação suprapartidária, ou seja, sem cunho partidário. A 

frente parlamentar dos agentes municipais de trânsito representa o 

fortalecimento das discussões da categoria para buscar o 

aceleramento da tramitação dos projetos no Congresso Nacional. 

A DR e os agentes de transito de todo Brasil irão se juntar entre 

os dias 17 a 21 de março para dar andamento nos projetos da 

categoria, no sentido de aprovar o PRONASCI (bolsa formação) e PEC 

55, que dá reconhecimento da categoria na Constituição Federal. 

O  processo de  des ligam entos vo lun tários , inic iad o em  agosto d o 

ano p assado,  fo i estabe lec ido com  a  preocup ação d a urg ênc ia  de  se   

prossegu ir com  u ma mov imen tação fun c iona l p e lo concu rso p úblico,  

pe las  certificaçõ es e  p e la  mov imen tação d o BTE, um a vez q ue 

completávamos u m  qu adro  com  mais  de  d ez an os d e  verdade ira  

estag nação estrutu ra l. 

Passado s sete  m eses d aque le  p rocesso e quase às  vésperas do  

maior  evento m un dia l espor tivo, q ue va i m ov imen tar  a in da m ais a  

nossa c idad e e  d e  várias  form as,  n ão prosseg uimos na medid a 

necessár ia  para dar o atend imento na p roporção da respo nsabilidad e 

e  do com prometimen to  que d evem os à  c idadan ia . 

Do concurso a  JOF  não traz re torno  e  quan to às  cer tificaçõ es os  

prazo s estão se  esg otan do.  Os em pregad os traba lham  se  

desdobrando em  tare fas  com  dup lic idade d e  fu nção (até  trip las),  

cum prin do excessos de  jornadas, fa ltam  equipam entos, mob iliá rio ,  

enf im , as  con dições de  trab a lho n ão melh oram . 

Por mais  complexa que se ja  essa tram itação  e  por envolver as  

necessid ades so lic itadas pe las  áreas, como d isp onib ilidade de  recu rso 

para contemp lar a  grande maior ia e  ou tras  an ál ises , passando por  

vários  n íve is de  d ecisões, não podem os de ixar essa expectativa  

frustrada po r fa lta  d e  inform ações. 

Se  o p rocesso de  certificação rea lmen te  va i ocor rer,  

desnecessár io  v ivermo s um  cl ima d e tantas exp ectativas por  fa lta  d e  

qu a isq uer indicações da gestão n esse  sentido até  o mom ento.  

É dentro d esse  con texto que a  D R diar iamente  se  pos ic iona e  

cobra as cer tif icações.   

O  processo en co ntra-se em  fina lização para publicação em  

breve.  Ag uarda mos q ue tod o o restante  este ja  tam bém se  fin a lizando  

para o bem  da c idad e e  dos trab a lhadores da mo bilidade.  

Visita do Direto r de Representação 

O D iretor de Representação inicia tam bém esta semana  o calendário  

de visitas, percorrendo todas as áreas e tu rnos. 

Visita às áreas da  equipe da D R  

A equipe da DR continua este mês com as visitas às áreas, que 

deverá permear este ano de 2014. Aproveitem a oportunidade desse 

contato com a DR . 


