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DR pede inclusão dos Agentes de trânsito  

no PPP, para habitação no Centro 

  A Parceria Público 

Privada - PPP firmada essa 

semana entre Munici-

pio,Estado e a Empresa 

Canopus Holding S.A prevê 

a destinação de 3683 uni-

dades para famílias que re-

cebem de um a seis salá-

rios mínimos, conforme o 

piso estadual.  

   Os empreendimentos 

contribuirão para a requali-

ficação urbana e econômi-

ca, com inclusão social e 

com foco na moradia, objeti-

vando também recuperar 

áreas degradadas e gerar 

emprego e renda.  

De acordo com o Projeto de 

lei 245/2010 de Autoria do 

Vereador Abou Anni 20% 

deverão ser destinadas um 

percentual dessas moradias 

para as PMs e GCMs.  

Agradecemos ao nobre 

vereador por acatar as justi-

ficativas da DR e incluir os 

Agentes de Trânsito confor-

me publicado no DO de 20 

de março de 2015. A asses-

sora Christiane confirmou ao 

DR que o projeto já foi apro-

vado em todas as comissões 

e está em condições de pau-

ta. Nas próximas semanas 

estaremos pedindo apoio 

aos pares da casa para agili-

zar a votação em plenário e 

sansão do Prefeito.  

  Campanha 

Salarial 

Operador agredido  

ganha processo por  

danos morais 

Em reunião no GRT 

(antiga DRT) a CET ofere-

ceu 5% (cinco por cento) 

de reajuste salarial linear, 

ou seja, nos salários e be-

nefícios. O Sindviários re-

cusou a proposta. No dia 

30/06 haverá assembleia 

da categoria para avalia-

ção. A empresa então se 

comprometeu a formalizar 

uma contraproposta até o 

dia 29/06.  

  Na Audiência de 

Instrução e Julgamento 

do dia 22/06, do Opera-

dor de Tráfego, Luís Car-

los Aparecido Marcolino, 

lotado na GOB, que foi 

agredido por munícipe in-

frator de trânsito em 

2012, juíza dá parecer fa-

vorável ao operador. 

 A DR retomou o 

processo, que foi acom-

panhado pela advogada 

Fabres Delmondes, que em 

toda fase processual a Di-

retoria de Representação 

esteve presente. 

 A Juíza de Direito Eli-

ana Adorno de Toledo Ta-

vares, da 2ª Vara do Juiza-

do Especial Cível – Ver-

gueiro – Foro Central Jui-

zados Especiais condenou 

o réu a pagar R$ 

28.960,00 a título de da-

nos morais.  

 Nunca na história da 

CET obtivemos um resulta-

do tão positivo e valoroso. 

A Diretoria de Representa-

ção agradece ao empenho 

profissional da advoga-

da .   

Unificação do Va e VR 

No dia 17/06 aconteceu o pregão eletrônico dos be-

nefícios VA e VR. A empresa SODEXO foi a vencedora, en-

tre as 6 empresas participantes. A PLANVALE não partici-

pou devido a exigência do cartão com chip, uma exigên-

cia feita pela DR na montagem do termo de referencia.    

No entanto, a PLANVALE entrou com pedido de im-

pugnação da licitação dos benefícios no TCM, que irá ava-

liar o pedido, sem prazo para retorno.  

Autuação da GCM 

A Diretoria de Representação acompanhou pela 

internet a audiência do STF, que 

dentre vários julgamentos constava 

o recurso de repercussão geral, que 

trata da inconstitucionalidade na 

competência de guarda municipal 

lavrar auto de infração de trânsito. Essa decisão abar-

cará todo o País  sendo de suma importância para nós.  


