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Eleições da CIPA Orçamento 

Enquete na Marquês sobre segurança 

 A segurança na CET 

tem sido objeto de atenção 

da DR permanentemente. 

Precisamos melhorar esses 

serviços nas unidades de 

modo geral. Porém, na 

Marquês de São Vicente, 

muitas histórias se acumu-

lam e com a ocorrência 

com o caixa eletrônico, que 

até virou notícia dos jor-

nais, começou uma discus-

Nosso abaixo assinado foi 

entregue ao Secretário Jilmar 

Tatto, no dia 22/10. Reunimos 

2.211 assinaturas. Agora proto-

colaremos em SEMPLA, SGM e 

Câmara Municipal.  

Sem concurso não dá!  

Licitação dos PIDIONS 

são que nos levou a conclu-

são de que, antes de qual-

quer atitude unilateral, era 

preciso ouvir os emprega-

dos. 

Realizamos uma en-

quete, da qual participaram  

empregados GET CN/NO, 

CETET, DCS e GAF. A maio-

ria, 76,15%, quer que o cai-

xa eletrônico permaneça 

nesse espaço; 17,69% res-

ponderam que não querem 

que permaneça. A maioria 

também aponta preocupação 

com problemas que preci-

sam de solução, tais como 

aumentar a segurança, a vi-

gilância (portarias), incluindo 

limpeza. 

O relatório que a DR 

está elaborando será enca-

minhado à Diretoria Admi-

nistrativa para soluções. 

Concurso Já! 

A prefeitura de São Paulo 

para o orçamento 2015 está 

também trazendo a participação 

pública através do “Planeja 

Sampa”, um canal eletrônico no 

qual, você, cidadão terá espaço 

para acompanhar e participar 

do processo.  

E lá no site é possível pos-

tar suas sugestões sobre o or-

çamento de 2015. Vamos todos 

dar opiniões, principalmente so-

bre concursos e investimentos 

na CET.  

A DR já postou! Agora é a 

sua vez. End:  http://

planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/

i n d e x . p h p / n o t i c i a / c i c l o -

participativo-2014/ 

As eleições da CIPA ocorre-

ram no dia 22/10, para no-

va composição de repre-

sentantes dos empregados 

administrativos e operacio-

nais, os eleitos terão a obri-

gação de primar pela boa 

qualidade e segurança no 

local de trabalho de todos. 

 A apuração acontece 

nesta quinta feira dia 23/10 

e nós conheceremos os no-

vos eleitos através do Aviso 

Geral. 

PCCS 

Não fique de fora. 

Continuamos rece-

bendo sugestões 

para o processo de 

revisão do PCCS 

pelo e-mail: demo-

craciaerenovacao@

gmail.com 

Foram licitados 1245 

aparelhos, que entre outros 

atributos funcionarão como 

celular GSM e dados por rede 

de pacotes com tecnologia 3G 

ou superior. 

O módulo de GPS deve 

estar integrado ao equipa-

mento e sua precisão deve 

ser melhor que 50 metros. 

Permissão de coleta, recebi-

mento e envio de assinaturas 

e imagens; recebimento e 

envio de mensagens multimídia 

e dispositivo de geo posiciona-

mento (GPS); capacidade de 

operar em conjunto com dispo-

sitivos de impressão e bateria 

com capacidade de 8 horas de 

utilização. 

A Diretoria de Repre-

sentação, por sua Conselhei-

ra, esteve na Câmara Munici-

pal de São Paulo, na primeira 

Audiência Pública do Orça-

mento Geral da Prefeitura 

para 2015, defendendo o 

concurso público como um 

dos investimentos necessá-

rios na recuperação da CET. 

A Secretária de Plane-

jamento, Orçamento e Ges-

tão, Leda Paulani, presente 

na audiência para esclarecer 

dúvidas acerca da peça orça-

mentária, após nossa inter-

venção, respondeu que co-

nhece o problema da neces-

sidade do concurso público 

na CET, que se encontra em 

estudos na Secretaria. 

Convidamos a todos pa-

ra estarem conosco no dia 05 

de novembro na Câmara Mu-

nicipal de SP, às 9h, no audi-

tório Prestes Maia, 1º andar, 

onde defenderemos as ques-

tões acima. Nesse dia teremos 

a discussões da peça orça-

mentária de 2015 e a CET es-

tará em pauta.  

PARTICIPE! 

DR vai à Câmara defender  

o Orçamento para a CET 
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