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Prezados colaboradores da CET: 
 
Com os cordiais cumprimentos, informo que, consoante previsto na Lei Federal nº 13.303, de 30 
de junho de 2016, a qual “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios” e concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que fossem promovidas as 
adaptações necessárias à adequação ao disposto na referida norma, a CET, em fiel observância 
à legislação, cumpriu os requisitos ao adotar a nova estrutura e aprovar os respectivos 
instrumentos de governança corporativa, necessários ao fiel desempenho de suas atividades em 
prol da mobilidade, da segurança e da melhoria da qualidade de vida na cidade de São Paulo. 
 
Os instrumentos de governança corporativa aprovados pela Diretoria Executiva e ou Conselho de 
Administração representam o avanço necessário ao aperfeiçoamento das relações funcionais que 
regem, indistintamente, o trabalho de todos os integrantes da CET e também daqueles que, direta 
ou indiretamente, com ela se relacionam, sejam fornecedores, prestadores de serviços etc.        
 
Os seguintes instrumentos de governança corporativa estão disponíveis na página da CET na 
internet:  

 Estatuto Social; 

 CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE; 

 Regimento Interno da CET; 

 Regimento Interno do Conselho de Administração; 

 Regimento Interno do Conselho Fiscal; 

 Regimento Interno da Diretoria Executiva; 

 Política de Distribuição de Dividendos; 

 Política de Gestão de Riscos; 

 Política de Transação com Partes Relacionadas; 

 Política de Transparência e Divulgação de Informações. 
 
Destarte, concito todos os integrantes da CET para que conheçam o teor de cada um dos 
instrumentos aprovados e em vigor, disponível nos links respectivos, em especial o teor do 
CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE, que se traduz no conjunto de princípios norteadores 
dos costumes funcionais e que exercem fundamental importância no equilíbrio da Companhia e 
na relação desta com terceiros.  
 
Enfim, salienta-se que será planejado e proposto, pela Gerência de Controle Interno – GCI, 
unidade orgânica da Companhia – criada recentemente com a responsabilidade de atuar na 
atividade de Compliance (assegurar que a empresa esteja cumprindo as exigências, políticas e 
condutas), bem como na gestão de riscos, conforme previsão nos artigos 37 e 38 do Estatuto 
Social aprovado –, em  conjunto com as Gerências de Gestão Estratégica, de Marketing e 
Comunicação, e de Recursos Humanos, uma ampla atividade de divulgação, orientação e 
conscientização acerca do teor do CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE. 
 
Atenciosamente,  
 

MILTON ROBERTO PERSOLI 

Presidente 
 

UO DE ORIGEM: PR             (Original assinado no arquivo da GGE) 

http://www.cetsp.com.br/media/701228/1-Estatuto-Social.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/719911/codigo-de-conduta-e-integridade-1a-rev.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701234/3-Regimento-Interno-da-CET.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701240/5-Regimento-Interno-do-Conselho-de-Administracao.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701243/6-Regimento-Interno-do-Conselho-Fiscal.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701237/4-Regimento-Interno-da-Diretoria.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701624/7-Politica-de-Distribuicao-de-Dividendos.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701627/8-Politica-de-Gestao-de-Riscos.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701630/9-Politica-de-Transacao-com-Partes-Relacionadas.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/701633/10-Politica-de-Transparencia-e-Divulgacao-de-Informacoes.pdf

