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PCCS 

Não fique de fora. Continuamos recebendo sugestões para o processo de revisão do PCCS pelo e-mail:  

democraciaerenovacao@gmail.com. Mas atenção, o prazo esta chegando ao fim, para repassarmos aos SINDVIÁRIOS, 

que deverá encaminhar para a negociação com o Núcleo do Tribunal Regional do Trabalho.  

No dia, 05/11 a Diretoria de 

Representação acompanhou a au-

diência pública da Comissão de Fi-

nanças e Orçamento da Câmara 

Municipal de São Paulo, que discu-

tiu entre outros pontos o orça-

mento destinado à CET. 

O Diretor de Representação 

esclareceu aos presentes que a 

Companhia de Engenharia de Trá-

fego não se resume a autuação, 

mas remoção de interferências, 

operação, atendimento ao munícipe, 

educação de trânsito, planejamento, 

projeto, sinalização, são inúmeros 

os trabalhos realizados por estes 

empregados. “Hoje, temos operado-

res que há mais de 5 finais de se-

manas trabalham em regime de ho-

ra extra e esta mesma hora extra 

poderia ser suprimida com o au-

mento de contingente”, declara Le-

andro Camargo. 

“Deixamos protocolado abaixo 

assinado com mais de 2.000 assina-

turas e contamos com a Comissão 

de Finanças e Orçamento... somos 

os agentes da mobilidade nessa ci-

dade”, declara a Conselheira Malu e 

pede agendamento de reunião com 

o presidente da comissão.  

A Diretora Administrativa, Dra. 

Maria Lucia, representando a CET, in-

formou que o concurso foi solicitado 

para a JOF, em janeiro deste ano, mas 

não foi autorizado, e reiterado em ou-

tubro, ainda não obteve resposta. 

A nossa campanha pelo 

“Concurso Já” nos trouxe esse cenário 

como resposta inicial ao nosso pleito, 

pois foi depois da nossa reunião com o 

Secretário Jilmar Tatto e protocolado o 

nosso abaixo assinado, que o pedido 

para o concurso foi reiterado. 

Os vereadores que integram essa 

comissão querem todos conversar co-

nosco. Durante nossa explanação fize-

ram perguntas, demonstrando muito 

interesse em compreender o estado em 

que os empregados se encontram. 

Já agendamos reunião para o dia 

07/11, às 15hs, a DR com assessoria 

do Vereador Ricardo Nunes, relator da 

Comissão de Finanças e Orçamento e 

visitaremos todos os outros gabinetes. 

DR participa de audiência pública  

e pede investimentos à CET 
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