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Desdobramentos da
audiência pública na Alerj

a Audiência Pública do dia 03/10,
que pautou a atuação dos vendedores ambulantes e a legalidade da
atuação dos Agentes de
Segurança do MetrôRio
em coibir a venda dessas
mercadorias dentro do sistema metroviário nos permitiu algumas conclusões:
- Que a atribuição para
apreender as mercadorias
está a cargo da Secretária
Minicipal de Fazenda, tendo apoio da Guarda Municipal na sua atuação com
o “poder de policia”;
- Que a venda de mercadorias por ambulantes no metrô é apenas a “ponta do
iceberg” pois, devemos ter
à compreensão do papel
da segurança metroviária
e da legalidade do poder
de polícia de seus agentes, pois o hoje o foco é o
caso dos ambulantes, amanhã será o carro exclusivo
para mulheres, operação

verão, jogos de futebol, etc. Quantos problemas deverão surgir para
tratarmos de forma definitiva a
“infecção”, pois estamos a aproximadamente vinte anos tratatando
somente a “febre”. Se não houver
uma norma legal considerando
essa nova realidade do Corpo de
Segurança continuaremos com as
contradições legais e operacionais
dos procedimentos.
Por esses e outro motivos que já
foram expostos consideramos que
a Resolução Setrans nº 1264 de 24
-08-2017, não se sustenta. Não somente por falta de embasamento
legal e operacional, mas devido à
prepotência de alguns gestores em
criar procedimento interno (nº 49GPT) se valendo de um possível
“entendimento legal” que foi muito além da Resolução.
O ponto positivo é que as autoridades entenderam que é preciso
criar condições para que os agentes possam atuar de forma efetiva
e dentro da legalidade cumprindo
seu papel operacional.
Ficou pré-agendado para o dia
19/10, reunião com as autorida-

des envolvidas na questão e
parlamentares para discutir
estratégias e procedimentos
legais que possam resolver
de forma definitiva a atuação
operacional dos Agentes de
Segurança no sistema metroviário. Em resumo, iremos
buscar as condições para que
os Agentes de Segurança do
MetrôRio possam atuar com
o poder público.
Por entendermos que não
somos os donos da verdade,
e por se tratar de um problema complexo pedimos o
envio de idéias e sugestões
para levarmos para a reunião. Estamos convidando
também um representante da
empresa (área de segurança)
e um agente de segurança da
linha, que tem vivenciado de
forma mais intensa o problema, para participar do fórum.
Caso haja interesse dos
companheiros basta realizar
contato com os representantes do sindicato no segmento
da segurança.

