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Visita às áreas do DR Orçamento 

As inscrições para do 3º Encontro dos 
Agentes de Trânsito em Fortaleza estão 

encerradas pela DR 

Nos dias 28 e 29 de 

novembro acontece o 3º 

Encontro Nacional dos A-

gentes de Trânsito em For-

taleza, para que São Paulo 

estivesse representado e 

entrasse para a discussão 

a DR solicitou junto ao DO 

30 liberações para os dias 

27/28/29 e 30 de Novem-

bro, que já estão contem-

pladas.  

E no encontro o em-

pregado não pode esque-

A DR aguarda o início das 

reuniões e audiências públicas da 

Comissão de Finanças e Orçamen-

to na Câmara Municipal para a-

companhar todo o processo. 

CETET 

cer sua funcional, pois a 

organização do evento e-

xige que o agente com-

prove a sua função atra-

vés de crachá ou holerite.  

O Encontro terá du-

as etapas, no primeiro dia 

acontece um seminário 

que discutirá 

a Regulamentação da 

carreira de Agente de 

Trânsito, com a Valoriza-

ção da categoria e cum-

primento da Emenda 

Constitucional82/2014.  

No segundo dia te-

rá uma plenária para de-

liberar sobre a lei de re-

gulamentação da EC 82 

e o plano de lutas para 

2015. 

Diversas autorida-

des dos órgãos jurídicos, 

parlamentares e especia-

listas do Brasil acompa-

nharão o Encontro para 

encorpar a discussão e 

ampliar as lutas. 

O CETET vem sendo alvo de 

roubos e ataques ao banco.  A DR 

vem se posicionando a favor de 

contratos de segurança pa-

trimonial mais eficazes, desde 

o início do nosso mandato, alertando 

com os vários incidentes que com-

provam essa necessidade. Iniciamos 

uma enquete no prédio do CETET pa-

ra ouvir os empregados.  

Queremos saber o que pensam 

os empregados que vivem nesse es-

paço e passam por esses problemas. 

Participe da enquete que se transfor-

mará em relatório a ser encaminha-

do para a Diretoria Administrativa, 

fazendo parte integrante do Expedi-

ente que trata desse assunto.  

Concurso Já! 
Como muitos empregados 

estavam de férias, licença ou não 

puderam assinar o Abaixo Assina-

do, prorrogamos a oportunidade 

de participação até a próxima se-

mana, quando protocolaremos em 

SMT, SGM E Câmara Municipal. 

Aproveite para integrar esse grito 

a favor de investimentos na CET. 

Esta semana o Dire-

tor de Representação visi-

tou diversas áreas para 

explicar a emenda Consti-

tucional 82, que dá regula-

mentação da profissão do 

agente de trânsito e a im-

portância da participação 

dos agentes de São Paulo 

nesta discussão.  

O Diretor esclareceu 

sobre os encaminhamentos  

dados no ACT ao horário 

móvel ( denominado pela 

desembargadora do Núcleo 

de Negociação do TRT de 

horário flexível) e infor-

mou sobre a contribuição 

da DR ao processo de ne-

gociação da revisão do 

PCCS, para o qual estamos 

abrindo reuniões para dis-

cussões e encaminha-

mentos das sugestões ao 

Sindiviários.  

No e-mail democra-

ciaerenovacao@gmail.com 

todos podem contribuir 

com sugestões para essa 

revisão tão necessária 

depois de longos anos.   

Plano de Cargos e Salários 

Não fiquem de fora. Participem desse processo com sugestões pelo  

e-mail: democraciaerenovacao@gmail.com 
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