
2013 - 2015 0 3  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 4 .  E D I Ç Ã O  N º 3 3  

Continuidade das ações:  

GCM não! Concurso Público, já! 
Abaixo assinado a 
favor do Concurso 
está nas áreas 

Em São Paulo agentes se reúnem para discutirem a PEC  

Encerrada as inscrições do 1º 
Encontro Nacional dos Agentes de Trânsito em São 

 A DR e o Sindviários 

formaram a comissão CON-

CURSO JÁ!, que se reuniu  

com a assessoria do líder do 

governo, Vereador Paulo Fio-

rillo, e vem mantendo conta-

to para estabelecer uma a-

genda, a fim de participar das 

discussões da Comissão Per-

manente de Finanças e Orça-

mento da Câmara, da qual o 

vereador é membro. 

         Nesta semana, a co-

missão CONCURSO JÁ enca-

minhou ofício ao Prefeito, 

com cópias para o Secretá-

rio Municipal de Transpor-

tes, Jilmar Tatto, Secretário 

do Governo Municipal, Fran-

cisco Macena e Secretário 

Municipal de Relações Go-

vernamentais, Paulo Frates-

chi, solicitando reunião e, 

dentre outras considera-

ções, ressaltando que o con-

curso público significa além 

de um investimento necessá-

rio e urgente. Ele representa 

a resposta que esperamos da 

gestão de que a CET não vai 

acabar, que reconhece e res-

peita sua atuação em benefí-

cio da cidade. (Veja a íntegra 

de todos os documentos que 

estão tramitando acessando 

www.drcet.com.br).             

ENTRE DE PEITO  

ABERTO NESTA  

CAMPANHA 
A Equipe da DR já está em 

visita às áreas da CET para levar 

a todos o abaixo assinado em fa-

vor do Concurso Público Já. A me-

ta é reunirmos o máximo de assi-

naturas até dia 30/9, quando pro-

tocolaremos na Prefeitura e na 

Câmara essa reivindicação. 

Queremos que JOF autorize 

o concurso, ainda em 2014, e que 

o orçamento estabeleça verba pa-

ra sua execução em 2015.  Este é 

o momento onde cada um de nós 

precisa fazer a sua pequena par-

te, aglutinando uma grande força, 

que se transformará no principal 

instrumento de luta a favor da 

recuperação da CET para atender 

a cidade com a responsabilidade 

e qualidade que ela merece. 

Pela autorização do 

 concurso público na 

CET, ainda em 2014, e su-

a previsão na peça  

orçamentária de 2015! 

Por uma atuação da  

CET na cidade  

correspondente aos  

desafios que todos vêm 

enfrentando! 

Concurso público já! 

Sem concurso não dá! 

 As 300 inscrições que 

compõem o 1º Encontro já 

foram preenchidas e não te-

mos espaço físico para incluir 

novos participantes, que de-

verão discutir sobre os novos 

parâmetros para carreira dos 

agentes de trânsito. O evento 

contará com a participação 

de representantes de todos 

os lugares do país, co-

mo: Amazonas, Pará, To-

cantins, Paraíba, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, entre outros esta-

dos.  

Este grande evento 

que a DR está promovendo 

deverá discutir  a Emenda 

Constitucional 82.  

“Este encontro tem o 

objetivo de regulamentar a 

carreira em âmbito federal e 

dar diretrizes básicas para os 

estados e municípios dentro 

de suas abrangências. E para 

a categoria esta é a oportuni-

dade de regulamentar o pro-

fissional do trânsito”, afirma 

Leandro Camargo, diretor de 

Representação. 

  Os agentes de trânsito 

que se inscreveram para o 1º 

Encontro Nacional dos Agen-

tes de Trânsito em São Pau-

lo deverão se reunir na quar-

ta-feira, 10/09, no prédio do 

DCS 2, avenida Marques de 

São Vicente, 2154. A Equipe 

da DR estará à disposição 

durante o horário comerci-

al para discutir a Minuta 

da Emenda Constitucional 

82, para nos prepararmos 

para o encontro nacional.  

Neste dia também tere-

mos o resultado da reunião 

dos agentes de trânsito 

da Paraíba, que terá a partici-

pação de um membro da e-

quipe da DR.   

PRONASCI é aprovado no Senado brasileiro 
Foi aprovado esta se-

mana, 02/09, no Senado bra-

sileiro a inclusão dos agentes 

de trânsito como beneficiários 

do projeto bolsa – formação 

do PRONASCI. O projeto de 

lei 92/2013 segue para san-

ção da presidente, Dilma 

Rousseff.  

“A inclusão do agente 

de trânsito no bolsa-

formação representa a me-

lhoria na segurança publi-

ca. Essa é, portanto, uma lei 

meritória, pois contribui pa-

ra o aperfeiçoamento técni-

co dos que zelam diligente-

mente pela segurança públi-

ca”, afirma Renan Calheiros, 

presidente do Senado.  

O Bolsa-Formação é 

pago aos profissionais da se-

gurança pública que nos últi-

mos cinco anos não foram 

responsabilizados ou conde-

nados pela prática de infra-

ção administrativa grave.   

A contrapartida da bol-

sa, a ser dada pelo ente fe-

derativo onde atuam os a-

gentes, deve vir de ações como 

investimentos em polícia comuni-

tária, garantia do pagamento de 

um piso mensal aos agentes, 

comprometimento com as diretri-

zes do Pronasci, entre outras.   

O Bolsa-Formação faz parte 

do Programa Nacional de Segu-

rança Pública com Cidadania -

Pronasci, que tem a finalidade de 

qualificar os profissionais da á-

rea.  
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