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Agentes da CET/SP irão a Fortaleza 

para discutirem a Emenda 82 
Nos dias 28 e 29 de 

novembro a Diretoria de 

Representação solicitou 

junto ao Do a liberação 

dos agentes de trânsito da 

CET/SP convidados pela 

DR, que irão participar e 

levarão propostas para o 

3º Encontro Nacional de 

Agentes de Trânsito em 

Fortaleza.  

 O evento será divi-

do em duas etapas, sendo 

Aprovada licitação para construção 

da base da GET SO 

no dia 28 um seminário 

com palestrantes juristas 

para debater quatro pau-

tas: EC 82, Guarda Patri-

monial autuando no trânsi-

to, Terceirização das ativi-

dades do agente de trânsi-

to e o porte de arma. No 

dia 29 será discutida em 

plenária da categoria a mi-

nuta da regulamentação e 

planos de lutas.  

Outro evento ocor-

reu no dia 15 de novembro, 

em Curitiba, pelo SINDIUR-

BANO-PR e pelo SINTRAN 

Porto Alegre, em seminário 

os agentes também debate-

ram a amplitude da Emenda 

Constitucional 82, a qual in-

clui a Segurança Viária 

(Órgãos ou Entidades Execu-

tivos dos Municípios, Estados 

e Distrito Federal e seus a-

gentes de trânsito) no âmbito 

da Segurança Pública. 

Orçamento e 

Concurso Já! 

A DR esteve nos gabinetes 

dos vereadores que compõe a 

Comissão do Orçamento e Fi-

nanças da Câmara Municipal de 

São Paulo. 

Estamos subsidiando o re-

lator da comissão, Ricardo Nu-

nes, com informações que são 

relevantes para inserir o concur-

so público na empresa, como 

por exemplo, que a CET gera 

recursos para a Prefeitura.  

A Comissão deve concluir 

o relatório até a terça-feira, 25/-

11, para levá-lo ao Plenário para 

apreciação e votação 

Foi aprovada em RD 

a autorização para licitação 

da construção de um andar 

térreo de 1000m, com es-

trutura para pavimento su-

perior na av. Guido Caloi, 

300. A construção tem a 

previsão de entrega em 

ano, após assinatura do 

contrato. 

Esta é mais uma 

conquista dos empregados 

da CET, que há muito tem-

po necessitam melhor quali-

dade no seu local de traba-

lho. Todos os passos deste 

processo de licitação e im-

plementação serão acompa-

nhados pela DR. 

Aconteceu esta se-

mana a entrega do PIN pa-

ra os empregados da CET 

que tinham até 35 anos de 

empresa. Entre os home-

nageados estava o secre-

tario das subprefeituras da 

cidade de São Paulo, Ri-

cardo Teixeira, que ressal-

tou o orgulho 

de permanecer 

em uma empre-

sa que reconhe-

ce o trabalho 

dos seus cola-

boradores. 

O Diretor de Repre-

sentação, Leandro Ca-

margo ressaltou a impor-

tância dos empregados, 

pois são eles que alimen-

tam, erguem e dignifi-

cam esta empresa. 

O secretario adjun-

to, José Evaldo, que esteve 

representando o presidente 

da CET, Jilmar Tatto, lem-

brou a todos dos desafios 

que teremos, para os próxi-

mos meses com o Plano Di-

retor Estratégico, que visa 

reorganizar os espaços pú-

blicos, como a criação de 

ciclovias, para dar mais mo-

bilidade a cidade de São 

Paulo.    

Entrega do PIN 

Promoção por 

antiguidade 
Para adequar os crité-

rios previstos para Promo-

ção de Antiguidade a DR 

em reunião de diretoria 

propôs a alteração da nor-

ma 68. 

A sugestão foi aceita 

e a promoção deverá ocor-

rer pelo tempo de perma-

nência na empresa e não 

mais o tempo na carreira e 

foi aprovado 0,5% da folha 

de pagamento para o SGD 

deste ano de 2014. 


