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DR conquista o retorno da oficina volante
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Diretor de Representação - Leandro Camargo e Conselheira Adm. - Malu

Projeto de Enmenda Constittucional  55

Periculosidade aos operadores de Trânsito

PLANTÃO DA DR
N

O
TA Continuando com a transparência em nossa gestão, informamos que esta semana 

não ocorreu a Reunião de Diretoria, que foi transferida para próxima semana. 

Foi aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania, destinada a aprovar a PEC 55. Esta PEC pretende 

inserir no parágrafo 8º, do art. 144, da Constituição Federal a 

previsão do órgão executivo de trânsito municipal a se estruturar em 

carreira, prevendo também a regulamentação de piso remuneratório 

dos guardas municipais e dos agentes de fiscalização e controle de 

trânsito, por lei.  

A DR está acompanhando passo a passo o andamento deste 

processo!  

Acontecerá em 15/04/2014 a audiência da ação trabalhista 

movida pelo Sindiviários que pleiteia o pagamento de Periculosidade 

aos Operadores de Trânsito da DTE, que fazem fiscalização de 

Produtos Perigosos aqui no município de São Paulo. 

O processo poderá ser acompanhado na 33º Vara do 

Trabalho/SP- 00025547020135020033 Ação Trabalhista (Ordinário) 

Vamos ficar atentos ao resultado. 

A DR solicitou o retorno desse programa com a preocupação de 

otimização do tempo dos empregados, uma vez que esse 

atendimento agiliza os trabalhos da operação e da GAF, que já são 

completamente sobrecarregados no cotidiano. 

O atendimento retornou no dia 07 de outubro, no PAT Band, 

Sumidouro e PAT Leopoldina; no dia 08, foi a vez da GET SO, onde 

foram reparadas mais de nove viaturas em menos de uma hora, na 

troca do turno um para o dois.  

Realizando pequenos reparos, como troca de lâmpadas, óleo, 

etc., a oficina volante vai até as GETs, sem a necessidade de baixar 

algumas viaturas. 

Esse programa já existiu na CET e não sabemos os motivos da 

sua suspensão, pois envolve resultados em custos e benefícios, que 

nem necessitam dos números para demonstrá-los. Haverá uma 

agenda para cada GET, que está em elaboração na GAF.  

 

Revisão da Norma 002 e 003

A DR abriu expediente para revisão da norma 002 e 003, para 

ampliação do horário móvel administrativo para atender a solicitação 

de vários empegados. 

Esta solicitação está prevista nas revisões destas Normas que 

cabe ao GRH. A DR estará acompanhando este pedido que dá 

qualidade de vida aos empregados. 

Iniciamos nesta semana o Plantão da DR, serão todas as 

segundas e quartas-feiras, que você poderá sanar suas dúvidas ou 

direcionar seus problemas. Fique atento a agenda da sua área que 

estará disponível no site da DR: www.drcet.com.br 
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