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Comissão de estudos do PAMO 
A DR cobrou em reuni-

ão de Diretoria, 10/06, uma 

agenda de trabalho para a 

Comissão de Estudos do PA-

MO, para dar prosseguimento 

no beneficio da assistência 

médica aos empregados, que 

é direito consolidado nas re-

lações de emprego pela Justi-

ça do Trabalho. Portanto, de-

ve ser tratado com responsa-

bilidade e comprometimento 

do empregador. 

O secretário de Trans-

portes, Jilmar Tatto, confirmou 

que em breve responderá. 

Reafirmada pelo Ato do 

Presidente, esta Comissão de 

Estudos do PAMO estabelece a 

oportunidade de concluir uma 

proposta, no âmbito da admi-

nistração pública, que a DR de-

fende com a instituição de uma 

entidade autogestora da pres-

tação do beneficio da assistên-

cia médica aos empregados e 

seus dependentes, com contri-

buição mensal dos usuários e 

com verba instituída pelo go-

verno municipal, com recursos 

constantes dos respectivos or-

çamentos anuais das empresas 

da administração indireta, que 

já são previstos para esse gas-

to. 

  Reunião de 

Diretoria 

Jornada de Trabalho 

Posse do CRE 

Em reunião de RD foi 

estabelecida a contratação de 

empresa para fornecimento 

de postes e postes projeta-

dos; fornecimento de pneus e 

câmaras de ar para motoci-

cletas e serviços gráficos para 

confecção de talões de AIT’s, 

pagamento por indenização – 

spring, participação de em-

pregado em congresso, forne-

cimento de materiais de copa 

e cozinha, licitação para cole-

ta, descontaminação e des-

carte de lâmpadas florescen-

tes, fornecimento de placas 

de sinalização de segurança 

emergência, fornecimento de 

parafusos, porcas, brocas e 

ferragens; fornecimento de 

óleos lubrificantes, graxas e 

fluidos.  

A partir de 11/06, os empregados tive-

ram algumas alterações nos seus aponta-

mentos, como o corte da liberalidade da 

marcação do ponto na hora do almoço e o 

controle rígido de horas extras.  

Isso ocorreu por denuncia de um em-

pregado no Ministério Público do Trabalho, 

que determinou cumprimento do estabeleci-

do pela CLT. 

Tomaram posse os 

Conselheiros eleitos para 

o CRE. Na sua primeira 

reunião, o colegiado ele-

geu Valdemir da Silva 

Balieiro, presidente, Pau-

lo Roberto Abreu, como 

vice-presidente e Cesar 

Martino, como secretá-

Conforme publicado no 

Aviso Geral nº 35/15, aguardare-

mos a manifestação final da Co-

missão Eleitoral responsável pelo 

processo, legal e legítima instân-

cia, que decidiu pela suspensão 

do pleito, para averiguação de 

problemas ocorridos durante a 

apuração dos votos. 

Infelizmente, assistimos a 

um fato único na história da re-

presentação, que necessita de 

averiguação, conforme decisão 

da comissão eleitoral, em respei-

to aos envolvidos, no sigilo im-

posto pela lei, pois trata-se de 

ocorrências que precisam de 

  

 A DR cobrou do GRH a publicação da 

atualização do quadro de vagas para a últi-

ma etapa da certificação prevista em Acor-

do Coletivo, para o final do mês de junho. 

O quadro atual decorre de decisão 

em RD de 2012, devendo ser readequado 

apenas por causa das movimentações das 

certificações ocorridas em 2012 e 2013. 

Quadro de Vagas 

rio.  

Lutaremos juntos 

para que esses novos re-

presentantes tenham o 

direcionamento voltado 

para o coletivo, que é 

uma meta que almeja-

mos sempre. Boa sorte a 

todos. 

apuração no devido processo ad-

ministrativo.  

Portanto, não podemos ser 

levianos e irresponsáveis na pre-

tensão de adiantar conclusões 

que poderão ser precipitadas e 

ferir direitos das pessoas que de-

vemos preservar. 

Existe um abaixo assinado 

passando pelas áreas da empresa 

que não é da nossa responsabili-

dade. Consideramos e preserva-

mos os princípios éticos e legais, 

que precisam conduzir o processo 

eleitoral e, nesse contexto, 

aguardaremos a conclusão final. 

ELEIÇÕES À DR 


