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Desde o dia 05/11, a 

DR está percorrendo os ga-

binetes dos vereadores da 

comissão de finanças e or-

çamento da Câmara Munici-

pal de São Paulo, com ar-

gumentos defendendo in-

vestimentos na CET, espe-

cialmente para o concurso 

público.  

Esse movimento tem 

sido diário e intenso de 

contatos com os assessores 

e com os vereadores, expli-

cando os detalhes das nos-

sas rotinas, tirando dúvidas 

a respeito das nossas ativi-

dades.  

O relator da comissão, 

Vereador Ricardo Nunes, as-

sumiu compromisso de su-

gerir no seu relatório a in-

clusão de rubrica (termo 

técnico para um código den-

tro da proposta orçamentá-

ria)  no orçamento da Se-

cretaria Municipal de Trans-

porte, com o propósito de 

execução do concurso. 

Esse relatório tem 

quase 100 páginas e se re-

fere à proposta orçamentá-

ria geral para o município, e 

será apreciado pelos mem-

bros da comissão na próxi-

ma segunda feira, 01/12, 

quando estaremos presen-

tes para confirmar o apoio 

dos vereadores.  

A DR também já fez 

contato com a assessoria da 

SEMPLA, esclarecendo sobre 

os encaminhamentos que 

estamos fazendo no Gover-

no e no Legislativo e sobre 

os direcionamentos dados 

pelo Secretário Jilmar Tatto 

em outubro, reiterando o 

pedido para autorização do 

concurso, conforme oficial-

mente informado pela Dire-

tora Administrativa, na au-

diência pública de 05/11. 

Lembramos que, no 

A CET concluiu 

90% do Plano de Re-

cuperação Semafóri-

ca da cidade da São 

Paulo. Dos 4.800 se-

máforos previstos 

para serem reforma-

dos até agosto de 

2015, 4.350 foram 

revitalizados até 

agora. Ao todo, a ci-

dade tem cerca de 

5.700 semáforos. 

Além da recu-

peração foram insta-

lados mil no-breaks 

dos 1.800 previstos. 

Também foram ins-

talados 614 controla-

dores de última ge-

ração dos mil previs-

tos. Os controladores 

que ajudam na pro-

gramação dos se-

máforos estão sendo 

padronizados o que 

permite, por exem-

plo, um acompanha-

mento on-line do 

funcionamento. An-

teriormente os mo-

delos eram variados, 

o que não permitia, 

por exemplo, a pro-

gramação remota 

pela central. 

A medida inte-

gra uma série de 

ações que foram re-

alizadas ao longo do 

ano com objetivo de 

minimizar os impac-

tos do período de 

chuvas que começou 

nesta semana. 

Plano de recuperação 
semafórica 

Os agentes de trânsito da CET 

foram à Fortaleza, com liberação do 

DO solicitada pela Diretoria de Re-

presentação, para discutirem e pro-

porem com agentes de todo Brasil, 

sobre a regulamentação da carreira.   

O evento tem como tema 

“Agentes de Trânsito do Brasil, jun-

tos para salvar vidas” e discutirá as-

suntos como a regulamentação da 

profissão e a atuação de empresas 

terceirizadas e de guardas patrimo-

niais no trânsito. 

O Encontro servirá também 

para debater problemas comuns en-

frentados pela categoria, como o ca-

so da agente do Detran-RJ, Luciana 

Tamburini, que ficou conhecida na-

cionalmente ao dizer a um juiz, du-

rante abordagem em blits, que ele 

não era Deus e ainda foi condena-

da a pagar 5 mil reais. O caso le-

vantou debate sobre o costume 

brasileiro de autoridades tentarem 

se valer do cargo para intimidar 

trabalhadores.  

No dia 06, das 8 às 17hs, o 

Sindviários em Seminário abordará 

o tema “Discutindo o futuro dos 

trabalhadores no trânsito”, no au-

ditório da Fundação Escola de Soci-

ologia e Política de São Paulo.  

Relator da Comissão de Orçamento contribui  

na luta dos empregados da CET  

dia 09/12, haverá a última 

audiência pública do orça-

mento, levando a peça orça-

mentária e suas emendas à 

votação em plenário.  

Ligue para os seus ve-

readores e peça o apoio à 

nossa justa reivindicação ne-

cessária para melhor aten-

dermos a cidade. 

Na próxima semana 

será a vez de visitarmos os 

líderes das bancadas dos 

partidos para que na vota-

ção em plenário também as-

sumam esse compromisso 

conosco. 

3º Encontro Nacional dos Agentes de Trânsito 

CET compõe uma das maiores  

delegações em Fortaleza 

DR visita Haptech 
O Diretor de Representação aproveitou a oportunidade do evento 

em Fortaleza e visitou a Empresa HAPTECH (auditora do PAMO CET) em 

uma reunião no dia 26/11/14. Os detalhes da reunião serão divulgados 

no próximo Boletim DR.  

Informamos que a RD do dia 25/11 foi adiada para o dia 02/12.  


