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Depois de muitas reuniões, debates e pro-

postas, a comissão elaborou um relatório final para 

apreciação da Diretoria da CET através de RD.

O relatório foi aprovado na íntegra pela di-

retoria e agora começaremos o trabalho de co-

locar em prática as ações.

São inúmeras conquistas, como:

- Estruturação do departamento criminal 

próprio na Gerência Jurídica da Companhia;

- Cumprimento do POP com TRABALHO 

EM DUPLA à noite e em áreas de risco (as áreas 

serão mapeadas com ajuda da GJU);

- A direção da empresa buscará parceria 

com a Secretaria de Seguran-

ça Pública, buscando o me-

lhor atendimento dos agentes 

dentro das delegacias;

- A comissão será per-

manente e continuará ava-

liando se as sugestões estão 

sendo implementadas, além 

de fazer um balanço do que funcionou ou não;

- RETORNO DO RÁDIO;

- CONCURSO PÚBLICO.

Em breve, também, a CET lançará banners 

explicativos sobre o procedimento padrão para 

acionamento do advogado criminal empregado 

da CET, com base nos encaminhamentos da co-

missão.

Aproveitaremos a aprovação do relatório e 

cobraremos a licitação do rádio, pois esse é um 

grande anseio da categoria.

Quanto ao concurso público, a direção do 

SINDVIÁRIOS já vem colocando na pauta do ACT 

tal solicitação, agora, mais uma vez, foi aprovado 

no relatório da comissão via RD a necessidade do 

concurso público e a direção da CET dará uma 

resposta quanto aos prazos até o final do mês de 

outubro.

O relatório final você pode conferir na ínte-

gra em nosso site, na aba: Publicações/Comissão 

de Segurança.
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