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Sinal 
verde 
para o 
futuro

Diretoria da Astram completa dois anos acumulando 
conquistas históricas para os servidores
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A cada dia, construindo um futuro 
melhor para todos nós

C
om muita satisfação e alegria estamos perto de 
completar dois anos de gestão na direção da 
Astram. Uma passagem que nos orgulha demais, 
em especial, por tudo que foi feito e, também, 

conquistado ao longo desse período. 

Podemos dizer que entramos numa nova era com a 
inclusão da categoria no Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), o que nos permite alçar voos mais altos em várias 
áreas, tanto salarial como de reconhecimento profissional e na 
qualificação. Algumas mudanças já conseguimos perceber em 
curto prazo. Exemplo disso foi a entrega das nossas carteiras 
funcionais e a adequação do nosso fardamento ao modelo 
nacional de trânsito. E ainda vem muito mais por ai...

Na parte estrutural, mantivemos nossa entidade nos trilhos com 
austeridade no trato dos recursos e investimentos em conforto 
para os associados, além de melhorias estruturais na nossa sede. 

Ao longo desses dois anos, nossas lutas deram resultados positivos 
para todos nós. Conseguimos efetivar o auxílio fardamento, discutir 
na CMS a utilização do armamento não letal em serviço e porte 
de arma aprovado no Senado, mas vetado pelo Presidente Temer. 
Garantimos o plano de saúde intacto, mesmo diante das constantes 
ameaças.  

Mas, entre tantos avanços, podemos comemorar mais 
intensamente a efetivação do reenquadramento, inclusive com 
o pagamento do retroativo, garantido com muita luta na última 
campanha salarial. E não podemos esquecer da articulação que 
resultou na Emenda Constitucional 82/14, que reconheceu a nossa 
profissão, incluindo no artigo 144 da Constituição Federal, que trata 
da estruturação do Sistema de Segurança Pública, a atividade de 
Agente de Trânsito e Transporte. 

Foram dezenas de atividades com a nossa participação e muita 
interação com os servidores, que resultou numa gestão com saldo 
vitorioso. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas estamos 
convencidos de que estamos no caminho certo e com o sinal verde 
para construir a cada dia um futuro melhor para todos nós.  

Em dois anos de gestão, entidade manteve seu compromisso com os interesses dos 
servidores e garantiu avanços importantes em diversas áreas

Silvo Breve
André Camilo - Presidente da Astram

Nos orgulhamos em ter ajudado a 
construir a nossa história

Atuação nacional 

No início de 2017, fomos à Brasília para darmos 
continuidade a luta pela inclusão dos Agentes de Trânsito 
e Transportes na aposentadoria especial e pela aprovação 

do porte de arma funcional (PLC 152/15). A luta deu resultado...

...No dia 27/09, após intensa luta e participação efetiva da 
ASTRAM, o Plenário do Senado aprovou o projeto de lei (PLC 
152/2015). Ele permite o porte de arma de fogo em serviço 
por agentes 
da autoridade 
de trânsito da 
União, dos 
estados, do 
Distrito Federal 
e dos municípios 
que não sejam 
policiais. 

Os diretores Reinaldo Santos e Gilmário Gonçalves, junto 
com o companheiro de luta Melk Santana, estiveram no 
evento representando a ASTRAM, onde apresentaram um 
painel sobre a questão da violência contra os Agentes de 
Trânsito e Transporte. O evento foi importante para manter 
a integração dos agentes de trânsito e transportes e busca 
de melhorias a nível nacional para a classe.

Depois da promulgação da 
emenda 82/14, essa foi a conquista 
mais importante para categoria 
no âmbito nacional, acabando de 
vez com as dúvidas que existiam. 
Somos Agentes de Segurança 
Pública, responsáveis pela 
segurança viária. 
Importante destacar que estivemos 

na luta desde o início. Agora vemos a categoria conquistar seu 
espaço e com devido reconhecimento.
A Lei do SUSP ratifica os agentes de trânsito como 

integrantes operacionais da segurança pública e abre a 
perspectivas, entre outras questões, para:
* Aprovação de projetos referentes ao reconhecimento da 

nossa atividade como perigosa;
*Reacender a discussão sobre o porte de arma funcional;
*Diferenciação nas discussões previdenciárias em âmbito 
nacional.

O projeto foi vetado pelo Presidente Temer, pois a proposta 
estabelece algumas exigências para a concessão de porte 
de arma de fogo aos agentes de trânsito. Uma delas é a 
comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica 
para o uso da arma. Outra é condicionar a autorização para o 
porte não só ao interesse do ente federativo ao qual o agente 
está vinculado, mas também à exigência de sua formação 
prévia em centros de treinamento policial.
Com a previsão de que seja revisto o Estatuto do 

Desarmamento, uma nova articulação será feita para retirar o 
veto presidencial.

Integramos o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP)

Silvo Breve

III Encontro Estadual de Agentes 
de Trânsito de Natal/RN

VETO Presidencial, mas novas 
perspectivas...

Ao longo desses
dois anos, nossas

lutas deram
resultados

positivos para
todos nós.



Atuação local

A defesa inexorável dos interesses dos servidores da 
área de Trânsito e Transporte foi uma máxima da 
nossa gestão. Em diversas oportunidades, ao longo 

desses dois anos, mostramos a nossa força e garantimos o 
respeito que a nossa categoria merece. 
Relembre algumas das nossas lutas...

N em só de lutas e mobilizações vive a nossa categoria. 
Nos últimos anos intensificamos as iniciativas 
solidárias e as atividades que fazem os servidores 

ampliarem a interação. Seja no campeonato de futebol ou 
no tradicional Forró da Astram, alegria é a palavra de ordem. 
Relembre alguns momentos especiais que tivemos com você, 
Servidor, ao nosso lado...

Silvo Breve - Qual o balanço que você faz da gestão da Astram nos últimos dois 
anos? 
 
André Camilo - Saímos no saldo positivo, pois tivemos avanços  em alguns pleitos 
antigos da categoria como Auxílio Fardamento, modificação do fardamento para o 
padrão nacional dos agentes, identificação funcional para os agentes, confecção dos 
crachás para ADM e PS’s, renovação do convênio Transalvador/Semob, pagamento 
dos níveis do PCCV, que estavam congelados e seus valores retroativos beneficiando 
assim mais de 1.200 servidores, aumento na Operação Carnaval, após 3 anos de 
congelamento. Fizemos um trabalho em conjunto com a CPCA e estamos criando 
mecanismos para que o modelo do plano se solidifique ao longo dos anos, além da 
reaproximação de vários associados que andavam distantes da entidade. 
 
Silvo Breve - Nacionalmente, quais os avanços obtidos pela categoria que merecem destaque? 
 
André Camilo - No ano passado, quase aprovamos a Lei Federal que nos permitiria trabalharmos portando arma de fogo em serviço. O 
presidente Michel Temer, de forma equivocada, vetou o PL 152/15. Mas, tivemos uma grande vitória depois da aprovação da emenda 
constitucional 82/2014, que foi o ingresso dos Agentes de Trânsito e Transportes no SUSP ( Sistema Único de Segurança Pública ). 
Na prática, isso trará benefícios para os Agentes e também para os Órgãos Executivos de Trânsito em todo país. Tivemos participação 
direta nas audiências públicas que estão alterando o CTB ( Código de Trânsito Brasileiro ) ajudando na sua melhoria e nos protegendo 
de alterações que possam nos prejudicar de alguma forma. Por isso, é muito importante a participação da Astram nas mobilizações 
nacionais, pois somente desta forma podemos criar Leis para crescimento e proteção da nossa categoria. 
 
Silvo Breve - No âmbito local, quais os desafios mais importantes para os servidores da área de Trânsito e Transporte? 
 
André Camilo - Acredito que temos que criar um PCCV específico para os profissionais em Transporte e Trânsito do Município. Assim 
como existe na área de Educação e Saúde. É um desafio e tanto e com uma grande articulação dentro da Câmara de Vereadores 
é possível se concretizar. Pressionar para realização de Concurso Público em vários cargos da Transalvador, pois temos um quadro 
envelhecido com um grande número de servidores se aposentando. Precisamos brigar por valores justos para as Operações Especiais, 
Op. Carnaval e etc. Garantir melhorias nas condições de trabalho, fardamento para outros cargos, além dos Agentes de Trânsito e 
Transportes para moralização do órgão. Temos que ter um acompanhamento melhor de Servidores com problemas de saúde nos seus 
diversos segmentos, incluindo o apoio psicológico nos casos de agressões e, também, em casos de enfermidades. É fundamental criar 
mecanismos e regulamentos que possam diminuir agressões aos Agentes em serviço, algo que nos preocupa muito. 
 
Silvo Breve - Que mensagem você deixa para a categoria ao término desta gestão? 
 
André Camilo - Dizer que precisamos acreditar sempre em nossa força interior, que os desafios fazem parte de nossa vida profissional 
e pessoal. Para vencer os desafios precisamos de um conjunto de fatores: inteligência psicológica, vontade, compromisso, garra, nunca 
perder a fé em dias melhores e a principal ter fé em Deus! Não é uma tarefa fácil ser Presidente de uma entidade como a Astram, com 
mais de 30 anos de história de lutas com nome forte no município e no Congresso Nacional, mas, se trabalhar em prol de todos e com 
muito amor, as coisas podem dar certo. E pra me inspirar a fazer um bom trabalho, sempre lembro uma coisa que minha mãe me fala 
nos momentos difíceis: “Meu filho, a gente  tem que ser guerreiro valente.” 
E pra finalizar, o que sempre digo aos associados: “ A Astram somos todos nós!”

A luta em defesa do 
nosso maior benefício 
sempre foi prioridade 

da Astram. Apesar de nossa 
constante vigilância, a Gestão 
Municipal negligencia os 
procedimentos administrativos, 
que mantém o plano, pior, tem 
sempre em vista  desejo de acabar com o modelo que conquistamos.
Mantemos sempre o nosso radar ligado e a categoria mobilizada para 

evitar qualquer possibilidade de retrocesso.  Mobilizações 
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“A gente  tem que ser 
guerreiro valente”

Bate papo com André Camilo, Presidente da Astram
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Astram Salvador-Ba

Após uma 
campanha marcada 

pela participação ativa dos 
servidores, numa conjuntura 
completamente adversa, já 
que o país atravessava uma 
grande crise, conseguimos 
sair vitoriosos da nossa 
campanha salarial. No saldo, a 
Progressão de níveis do PCCV, 
que garantiu ganho financeiro 
efetivo para os servidores.

Nas negociações da 
Operação Carnaval 2018, 
além da ampliação dos valores 
na Hora de Trabalho, a Astram 
assegurou que a Transalvador 
homologasse a Lei do Auxílio 
Fardamento.   
A nossa luta resultou em 
duas vitórias, que garantem 
hoje mais benefícios para os 
Servidores.

Mais uma vez, a habilidade 
política da direção da Astram fez 

diferença. Numa campanha difícil, onde 
a Gestão se mostrou irredutível, inclusive 
com setores da Prefeitura fazendo greve 
superior a 30 dias, nós da área de Trânsito 
e Transporte, garantimos um acordo fechado 
em mesa de negociação, que assegurou  
ganhos para mais de 1.200 Servidores. 
Asseguramos a progressão da tabela do 
PCCV com pagamento do retroativo. 

A Identificação Funcional sempre foi um pleito antigo da categoria. 
Agora temos um documento oficial de identificação profissional, que 

comprova a nossa situação funcional, bem como as prerrogativas associadas 
ao cargo que ocupamos.  O documento é reconhecido por Lei Federal como 
identidade e é válido em todo o território nacional, podendo substituir o RG 
tradicional.
E não paramos por ai: junto a Gestão, a Astram conseguiu que todos os 
servidores, inclusive os PS’s tenham sua identificação funcional e/ou Crachá 
de identificação.   

Merecem destaque
Data Base 

2017
Operação 
Carnaval

Renovação do 
Convênio SEMOB/

Transalvador

Defesa do Plano de Saúde

Data Base 
2018

Identificação Funcional

A maior prioridade da Astram é a preservação do nosso plano de saúde. Ele é considerado por todos nós como 
o nosso maior benefício e, por isso, merece de toda categoria um cuidado especial. Ao longo desses dois anos, 
travamos inúmeras batalhas com a gestão para manter intacto o plano. As ameaças frequentes mantém a 
entidade alerta para evitar revés. Este é um compromisso que a direção da Astram tem com toda categoria. 
#MexeuComOPlanoMexeuConosco

Os Servidores tiveram uma importante 
conquista após a renovação do convênio 
entre a SEMOB e a Transalvador. Sem ele, 
uma série de benefícios, inclusive o plano de 
saúde estavam comprometidos. A Astram 
teve uma atuação destacada nesta luta.  


