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Gestão Democracia e Renovação vai ao Prefeito e JOF’

A Prefeitura do Município de São Paulo está revendo os instrumentos de 

planejamento urbano para organizar melhor os espaços da cidade. A revisão do 

Plano Diretor Estratégico vem em primeiro lugar, porque é o principal 

instrumento para isso acontecer. Esta revisão foi dividida em 4 (quatro) etapas: 

Avaliação Temática Participativa, Oficinas Públicas para Levantamento de 

Propostas e Contribuições, Sistematização das Propostas e Contribuições 

Recebidas e Devolutiva e Discussões Públicas da Minuta do Projeto de Lei. 

E no dia 05 de abril, das 8 às 17hs, ocorre audiência Pública do Plano 

Diretor Estratégico, que será no Centro de Convenções do Anhembi.  

Na CET, esse assunto está sob a coordenação da SPL – Superintendência 

de Planejamento e a DR acompanhará e divulgará a todos. 

Apresentado o Projeto CET no seu Bairro ao Conselho de Administração, 

na reunião de 25/02, naquela oportunidade ficaram consignadas em ata como 

entendimento dos conselheiros as colocações que fizemos acerca das condições 

de trabalho que precisam melhorar, uma vez que todos estão trabalhando além 

do limite, há muito tempo. 

Protocolamos com o Secretário Jilmar Tatto, na reunião de 31/3, 

documento com nossas preocupações diante da sobrecarga de trabalho. 

Consideramos que a CET sofre por muitos anos com a falta de estrutura.  

É necessário estabelecer um plano que indique as reais possibilidades de 

movimentação do quadro de empregados, a necessária oxigenação da empresa, 

concurso público, se haverá ou não outro período de demissões voluntárias, a 

revisão das carreiras, pois esses assuntos permeiam os trabalhos no dia a dia 

gerando desmotivação e expectativas. 

Esse documento foi recebido em mãos, protocolado e nessa oportunidade 

informamos que procuraremos o Prefeito, e faremos gestões para sermos 

ouvidos na JOF. 

Reafirmamos nossa posição de combate a terceirização e protocolaremos 

documento para a retirada do item 9.18 do termo de referência No PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/14 para PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, que 

condiciona a equipe de apoio da contratada a dar apoio operacional nas 

intersecções viárias quando da implantação de sinalização semafórica. 

A DR no constante combate à terceirização

Foi assinado contrato para fornecimento de cavaletes, cones e barreiras 

plásticas, entre outros. A empresa tem o  prazo  de trinta dias para entrega, 

conforme d ivulgado  em ed ital. 

Material de Campo

Nada funciona mais do que a Rádio Peão! ...E atrapalha todo mundo!
Confira as informações com a Equipe da DR e ajude a por um fim na Rádio Peão!

T e m  g en te  pe nsa nd o  que  

esta m o s  n a é po ca  do s  tre ns da  

ale gr ia, que re nd o bu rla r o

pro c ess o  de ce rtifica çõ es . E sse  

te m po  p ass o u o  p roc es so  é im u ne  

a es se tipo  de  f ra ude  e  no s sa  

G es tã o  e stá de  o lho . 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

 
 

 

  

  

 

 

 

  


