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negociação junto ao Detran
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Os 160 associados da Cooperativa de Transporte Escolar do DF
(Cootebrás) começam a enxergar a luz no fim do túnel, graças ao trabalho
desenvolvido pelo deputado Brunelli. A principal reivindicação dos
dirigentes da Cootebras e de seus associados, a regularização desse
sistema de transporte na capital federal, está dando seus primeiros
passos.
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Registro da cooperativa
O deputado Brunelli, por meio de sua assessoria jurídica, tomou a
primeira providência concreta para que a Cootebrás entre, definitivamente,
na legalidade: o registro da cooperativa junto aos órgãos competentes.
A partir desse registro, explica Brunelli, a Cootebrás passa ter
personalidade jurídica e competência legal para representar seus
associados perante os diversos órgãos do Governo do Distrito Federal
(GDF).

Reunião de trabalho
Na reunião desta terça-feira, com a presença, do deputado Brunelli,
do Diretor-Geral do Detran, Edmar Brás, e do comandante do Batalhão
Escolar, serão debatidas medidas concretas que irão colocar a Cootebrás
na legalidade.
Com isso, no curto prazo, os associados da Cootebrás poderão
conseguir o mais importante: o fim das apreensões de veículos pelo Detran
e a licença para que todos trabalhem dentro da legalidade.
A partir dos debates desta terça-feira começa, de maneira efetiva, o
início do processo de regularização da Cootebrás, garante o deputado
Brunelli. E, assim, chegará ao fim as apreensões de veículos da CootebrásDF pelo Detran.
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