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...Mas afinal do que a cidade precisa? 

A GCM existe para a 

segurança dos parques e 

de todos os equipamentos 

públicos do município. Para 

a segurança nos abrigos 

que acolhem mulheres víti-

mas de violência domésti-

ca, escolas, postos de saú-

de, hospitais, bibliote-

cas...alguns mais necessi-

tados da presença da 

Guarda, do que outros.  

O trânsito necessita 

da GCM? 

Há quase 40 anos, a 

cidade conta com o pionei-

rismo da CET e o acúmulo 

de experiências de um cor-

po técnico especializado no 

atendimento das demandas 

de trânsito. Sabemos que a 

CET e GCM sofrem com a 

falta de investimentos em 

recursos humanos.  

Mas cidade não preci-

sa da GCM no trânsito.  

Há locais que não 

podem ficar sem a GCM. 

Sem entrarmos em 

discussões mais polêmicas 

acerca da legalidade, da 

competência de cada ór-

gão...aguardaremos inúme-

ros mandados de segurança 

impetrados por munícipes 

que, como nós, entenderão 

nulas de pleno direito as au-

tuações aplicadas pela GCM? 

Ficaremos vulneráveis às a-

ções do Ministério Público? 

Ou alguma atitude mais lúci-

da será tomada a tempo? 

A DR não poupará es-

forços na defesa do que a 

cidade mais precisa da GCM 

e em defesa das atribuições 

da CET necessárias para a 

mobilidade.  

  GCM abandona os 
parques da cidade 

 A Guarda,  com seu efe-
tivo de 6,5 mil profissionais, 
não consegue atender as ne-
cessidades dos parques da ci-
dade. Todos têm vigilantes de 
segurança privada, que aju-
dam na preservação do patri-
mônio, mas não têm poder de 
polícia. 

Frequentadores dos par-
ques Anhanguera (Zona Nor-
te), Ibirapuera (Zona Sul), 
Jardim da Luz (Centro), do 
Carmo (Zona Leste) e do Po-
vo (Zona Oeste) não se sen-
tem seguros ao caminhar e 
fazer outras atividades.  

A presença de usuários 
de drogas e o histórico de fur-
tos e roubos  deixam os cida-
dãos com medo. 

Biblioteca da CET 

“Nossa cidade merece continuar com sua história” 

  Adicional de Periculosidade para os Motociclistas 

DR discute em RD solu-

ções para a Biblioteca fun-

cionar com bibliotecário res-

ponsável, atendendo as exi-

gências legais. 

A preocupação em re-

solver o problema decorre 

de exigências do Tribunal de 

Contas.  

O profissional não pode 

ser contratado temporaria-

mente, nem como autônomo, 

e não pode haver desvio de 

função dentro da CET com 

profissional formado, ocupante 

de outro cargo. Resta o comis-

sionamento.  

Através de um edital e de 

forma emergencial, a CET di-

vulga no âmbito da Prefeitura 

sua necessidade de preenchi-

mento dessa vaga por um 

profissional, já servidor muni-

cipal, até que se faça um con-

curso público. 

Essa proposta está forma-

lizada dentro do Expediente 

que trata desse assunto em re-

latório da DR para apreciação 

em RD, junto com o abaixo as-

sinado dos empregados que 

solicitam providências para re-

abertura desse serviço público.  

 No dia 29/01, a DR acompanhou 

a mesa redonda na Delegacia Regional 

do Trabalho, que foi solicitada pelo 

Sindviários, para discutir sobre o adi-

cional de periculosidade para os moto-

ciclistas. 

         Conforme ata dessa reunião, di-

vulgada na internet pelo Sindviários, 

seguem as condições do pagamento 

desse adicional, que também serão 

publicadas pela CET em Aviso Geral: 

   Têm direito ao adicional Ope-

radores II e III nas GETs; 

   Vedado o desempenho da ati-

vidade com motocicletas para O-

peradores 1 , IV e V e gestores , 

exceto aos operadores 4 e 5 da 

GES;  

   Mínimo de 11 dias no exercí-

cio da atividade; 

   Período de aferição dos 11 di-

as será o mesmo para o efeito 

da folha de pagamento, ou se-

ja, o pagamento que será feito 

em 27 de fevereiro, computa o 

período de aferição de 11 de 

janeiro a 10 de fevereiro; 

   Exclusão do pagamento do 

adicional de condução de mo-

to como consta no Acordo Co-

letivo de Trabalho. 


