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Finalmente a Revisão do Plano de Carreira Reunião com SMT 

Horário Móvel 

      Depois de tantos 

anos sem nenhuma revisão, 

nosso Plano precisa de uma 

análise que observe as distor-

ções e aponte novas perspec-

tivas diante das reais neces-

sidades que surgem no novo 

contexto e estrutura de atua-

ção da CET na cidade.  

Uma revisão periódica 

de qualquer PCCS é medida 

saudável para todas as orga-

nizações atingirem melhor 

seus objetivos, contribuindo 

na motivação dos emprega-

dos. 

Esse é um dos mais 

importantes compromissos 

de campanha da DR e a cri-

ação de comissão para estu-

dos do PCCS foi uma das 

primeiras solicitações da 

nossa gestão (CI DR 005-

7/2013 para PR, de 27 de 

junho de 2013).   

Foi assim que inicia-

mos nossas tarefas na DR, 

defendendo essa necessidade 

junto à gestão da CET e com 

o Sindviários, finalmente 

transformada em conquista 

no ACT. 

Solicitamos ao Sindviá-

rios, reunião para estabele-

cermos um plano de trabalho 

em conjunto, dia 26/9, a fim 

de cooperar com a comissão 

nomeada perante a Justiça do 

Trabalho, no que for de com-

petência da DR.  

O horário móvel já está em processo de revisão da Norma. Um pedido antigo da categoria, 

que conquistamos também na assinatura deste Acordo Coletivo junto com o Sindiviários. 

         Dia 04/9, recebemos retorno 

do Secretário Adjunto Evaldo, que 

comunicou ao SMT Tatto nosso pedi-

do de agenda para receber a comis-

são CONSURSO JÁ. Em 05/9, proto-

colamos na SMT Gabinete o pedido 

formal para essa reunião e conversa-

mos  com o Assessor do Gabinete, 

Josias, ressaltando que buscamos o 

diálogo e apoio no Governo e no Le-

gislativo para que o concurso aconte-

ça em 2015 na CET, pois geramos 

recursos e, por isso, a verba con-

gelada em JOF pode ser disponibi-

lizada com garantias. 

 

Para lembrar... 

Em audiência dos parquímetros reali-

zada no CETET, no inicio do ano, o 

Secretario de Transportes falou da 

necessidade de concurso na CET. A 

DR esteve presente a esta audiência 

e reafirmou junto ao Secretário esta 

necessidade, que se torna imperativa 

cada vez mais. 

 

A Equipe da DR iniciou o mês de se-

tembro percorrendo as áreas  com o 

abaixo assinado da Campanha Con-

curso Já. Até o momento, percorre-

mos 24% das áreas, contando 1.200 

assinaturas. Vamos nos unir nesse 

esforço para recuperar a CET.  

Aconteceu no prédio do 

DCS 2, uma previa do 1º En-

contro Nacional dos Agentes 

de Trânsito em São Paulo com 

a Equipe da DR, onde discuti-

ram sobre a Minuta da Emen-

Em São Paulo agentes discutem a  

Emenda Constitucional 82 

da Constitucional 82. 

Um momento de refle-

xão importante, pois esta é 

uma previa da discussão, que 

estabelece a regulamentação 

da profissão do agente do 

trânsito. E no dia 13/09 no 

grande Encontro Nacional 

dos Agentes de Trânsito o 

Brasil, realizado pela Dire-

toria de Representação de 

São Paulo, discutirá os 

pontos que determinam a 

carreira.  

 A Equipe da DR inte-

grou a discussão da proposta 

de projeto de lei federal da 

regulamentação da carreira e 

atividade do Agente de Trân-

sito prevista na Emenda 

Paraíba também realizou seu Encontro 

sobre a Emenda Constitucional 

Constitucional 82, 

em Campina Gran-

de na Paraíba.  

Essa proposta será 

rediscutida em São 

Paulo no 1º Encon-

tro Nacional dos 

Agentes e Trânsito, que a-

contece no dia 13/09, aqui 

em São Paulo e brevemente 

será projeto de lei em trami-

tação no Congresso Nacio-

nal.  
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