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Novo Plano Diretor coloca metas na 

Mobilidade Urbana
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Diretor de Representação - Leandro Camargo e Conselheira Adm. - Malu

1° Encontro Nacional dos 

Agentes de Trânsito em São Paulo

Diretor de Representação em visita às áreas

O P refeito de São  Paulo, Fernando  Hadadd sancionou o 

novo Plano  Dire tor Estratég ico da cidade de  São Paulo , que 

define a s d iretrizes  da polít ica urbana  para os próximos 16 

anos. O pro jeto fo i debatido  por nove  m eses  até ser 

aprovado  pela  Câm ara Municipa l, em  30 de  junho. 

Entre vá rios pontos  de term inados  está a  Mobilidade 

Urbana , que  terá  pe lo m enos  30%  dos recursos do Fundo 

Munic ipa l de Desenvolvim ento  U rbano - Fundurb,  que 

deve rá ir para o transporte colet ivo,  cicloviário  e  de 

pedes tres .  

E ainda a  intenção  é  desestim ular o  uso de  ca rros e 

integra r o transporte  co letiv o com  m eios  não  moto rizados 

de transporte, com o o  uso de b icicletas em cic lovias . 

O Encontro

O Encontro tem o objetivo de discutir a Nomenclatura do 

Agente de Trânsito, Padronização do uniforme, Atribuições, entre 

outros pontos. 

Este se rá um momento em que você agente da CET poderá ter 

voz para direc ionar ou redirecionar  o futuro da profissão do agente de 

trânsito. Vamos participar? Entre  em contato pe lo e-mail 

drcettrans ito@htmail.com . Corra as vagas estão chegando ao limite . 
Campo Limpo CETET

Central 1188

Thomas Edson

Jacareí

A  DR está rea lizando em conjunto com lideranças de todo o  País 

1º Encontro Nacional dos Agentes de  Trânsito em São  Paulo . O 

evento está com do is pontos de inscrições, na Paraíba e  em nossa 

cap ital. 

A té o momento, temos 151 agentes  inscritos de  Pernambuco – 

Mato Grosso – Paraíba – Amazonas – Bahia – Minas Gerais  – R io de 

Janeiro – Tocantins  -  Para – Pernambuco – Santa Catarina- João 

Pessoa – Campo Grande – Rio  Grande do Sul e  em São Paulo  os 

municípios de  Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Jarinu, 

Várzea Paulista , Jundia í, Santo André, Mauá, Guarulhos, Rio G rande 

da  Serra, Itapece rica  da Serra, Itaquaquecetuba, Limeira , Ferraz  de 

Vasconcelos, Juquitiba .  

É muito importante a participação neste encontro, po is lá 

discutiremos a pro fissionalização dos  agentes de trânsito do  país . Um 

momento his tó rico  pa ra nossa categoria , que te rá a oportunidade de 

direciona r o futuro da profissão.  


