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ATO DO PRESIDENTE 

 

GRUPO ESPECIALISTA - GE 10 

EMPRESAS DE APOIO AO TRÂNSITO 
 

 

 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – 

CET, nos termos do artigo 21, incisos XIII e XVIII, do Estatuto Social, DESIGNA, em consonância 

com o Ato do Presidente 021/17, de 08/03/2017, para compor o GRUPO ESPECIALISTA - GE 10 

– EMPRESAS DE APOIO AO TRÂNSITO, os empregados abaixo relacionados, sem prejuízo de 
suas funções: 

 

Coordenador: 
 
Ivson Teixeira da Rocha – DO/GCO 
 

Membros: 
 
Julio Fernando C.P. da Silva – DO/SET 
Luiz Claudio Abromovick – DO/GET OE 
Luiz Carlos Cunha – DO/GEV 
Silvia Ribeiro Araújo Marchi – PR/AJU 
 
O Grupo tem como atribuição estabelecer critérios e diretrizes nos aspectos técnicos e legais, 
voltados às “Empresas de Apoio ao Trânsito”, com vistas a padronização na prestação de 
serviços de apoio operacional de trânsito, durante a realização de eventos/obras realizadas no 
sistema viário do Município de São Paulo, compreendendo as seguintes ações: 
 

 debater e deliberar sobre aspectos legais pertinentes ao tema; 

 definir atribuições e competências que deverão ser delegadas; 

 determinar a capacitação técnica dos quadros funcionais das empresas, mediante as 
atividades a serem executadas; 

 estabelecer exigências quanto a composição legal das empresas; 

 deliberar sobre os padrões de caracterização dos recursos humanos e materiais a serem 
empregados (uniformes, viaturas, materiais de sinalização, etc); 

 apontar formas de certificação/credenciamento das empresas pela CET/SP; 

 elaborar e enviar à Gerência de Gestão Estratégica – GGE, o Plano de Ação com as 
atividades e respectivos prazos para o cumprimento deste ATO. 

 
O Grupo, quando necessário, poderá requisitar a participação de representantes de outras 
unidades, para subsidiar os trabalhos a serem desenvolvidos. Toda documentação gerada deverá 
ser juntada em expediente específico. 
 
 
 
 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 

Presidente 

 

 

 

 

 

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


