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Concurso Público e Orçamento 2015

A DR  acom panhou na Arena  Corin th ians e  Fan  Fest as 

operações na c idade, dando apo io na so lução de a lguns prob lem as 

estrutura is dos em pregados, levando in form ações sobre  d iversos 

assuntos e  aco lhendo op in iões. 

 A CET está abrindo para ampliação da rede credenciada do 

PAMO novos parceiros para área da saúde. Esta é a oportunidade que 

você estava esperando para que aquela clínica ou hospital de sua 

região possa se cadastrar. 

      Esta é uma luta constante da DR para manutenção e ampliação 

do atendimento no PAMO na região metropolitana. O presente 

procedimento ainda não compreenderá os serviços de natureza 

odontológica. 

Os interessados podem acessar as informações necessárias pelo site 

da CET. 

A discussão do orçamento público para 2015 já está em 

discussão em vários departamentos da Prefeitura de São Paulo, 

inclusive na CET. Para nós é mais uma oportunidade para discutir o 

concurso público na empresa. Protocolamos na Presidência da CET a 

C.I nº 072/2014, com cópias que serão entregues nas próximas 

reuniões dos Conselhos Fiscal e Administrativo, anexando relatório 

que demonstra como o tamanho do compromisso prestado à cidade 

carece de contrapartidas com investimentos necessários em recursos 

humanos e estrutura para desenvolvimento do trabalho. 

 Em visita a nossa cidade a presidente Dilma Rousseff anunciou 

investimento de quase 2 bilhões para obras de mobilidade urbana, 

com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para 

intervenções em vários corredores da cidade, revitalização 

semafórica, central de monitoramento, controladores semafórico, etc.  

Esse movimento de investimentos traz grandes desafios para a 

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, principal responsável 

pela mobilidade. 

Diante da evolução dos serviços prestados à cidade, bem como dos 

impactos da mudança cultural proposta pela Prefeitura, não há em 

contrapartida um plano de expansão do quadro de empregados, nem 

investimento estrutural, que correspondam aos desafios propostos. 

 A DR já está fazendo gestão junto à Comissão de Orçamento 

da Câmara Municipal salientando a necessidade do concurso público 

urgente na CET.  


