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INTRODUÇÃO 

 

Em 1976 foi criada Companhia de Engenharia de Tráfego e houve alterações 

significativas na cidade até a presente data. 

Na década de 70 tínhamos 6 milhões de habitantes e uma média de 13.400 km 

de via, frota de 1,4 milhão de veículos registrados.  Hoje, segundo dados do 

IBGE, temos uma população de 10.886.518 habitantes e uma frota no 

Município na ordem de 7.412.617 veículos registrados. Vários especialistas 

consideram ainda uma soma de 5% nesse total, referentes a uma frota veicular 

de outros municípios, circulando diariamente pela cidade, elevando o total nas 

vias para números próximos a 8.000.000 de veículos. 

A malha viária cresceu no período 21% trazendo consequências para o trânsito 

com lentidões históricas. Entre 16h e 17h, a velocidade média caiu de 11,7 

km/h em 2012 para 7,9 km/h no ano passado, uma variação negativa de 

32,4%. 

Considerando o Programa de Metas 2013 / 2016 estabelecido pela gestão 

municipal no tangente a mobilidade temos:   

Objetivo 16 - Ampliar as áreas de circulação exclusiva e qualificar o sistema de 
ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos horários de pico de 
14km/h (ago/2012) para 25km/hora 
  
• Meta 74 – Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e 

construir 150 km de novos corredores de ônibus 

• Meta 76 - Implantar horário de funcionamento 24h no transporte público 

municipal 

• Meta 77 - Implantar 150 km de faixas exclusivas de ônibus 

 

Objetivo 17 - Melhorar a mobilidade urbana universal reduzindo o índice de 

lentidão no trânsito e diminuindo o número de mortes em acidentes de trânsito 

• Meta 78 - Implantar uma rede de 400 km de vias cicláveis 

• Meta 79 - Modernizar a rede semafórica 

• Meta 80 - Realizar as obras previstas no âmbito da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada (OUCAE) 
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• Meta 81 - Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento 

para a execução do Plano Viário Sul 

• Meta 82 - Projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento 

para viabilizar as obras do apoio viário norte e sul da Marginal do Rio Tietê 

• Meta 83 - Concluir obras do complexo Nova Radial 

• Meta 84 - Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e 

construir a ponte Raimundo Pereira de Magalhães 

Em recente visita a São Paulo a presidenta Dilma Dilma Rousseff, anunciou  

investimento de quase 2 bilhões em mobilidade urbana com recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento  (PAC 2), que serão destinados às 

obras dos corredores que compõem as perimetrais Bandeirantes/Salim Farah e 

Itaim Paulista/São Mateus, além dos da M’Boi Mirim/Estrada da Cachoeirinha, 

o Carlos Caldeira, o M’Boi Mirim/Estrada do Guavirituba e o trecho 1 do 

Belmira Marin, revitalização semafórica, implantação da Central de 

Monitoramento de Trânsito, Sistema de Câmeras, modernização e implantação 

de controladores semafóricos. 

Esse movimento de investimentos traz grandes desafios para a Companhia de 

Engenharia de Tráfego – CET, principal responsável pela mobilidade. 

Diante da evolução dos serviços prestados à cidade, bem como dos impactos 

da mudança cultural proposta pela Prefeitura, não há em contrapartida um 

plano de expansão do quadro de empregados nem investimento estrutural 

correspondente aos desafios propostos. 

 

Relação do quadro geral de empregados CET 

Ano Número de empregados Operacionais / 
Administrativos 

2002 4321 

2003 3963 

2004 3899 

2005 3772 

2006 3700 

2007 4660 

2008/2013 Movimentações desconsideradas 

2014 4370 
                                            Fonte site www.cetsp.com.br   Relatório gestão 2005-2007 
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Quadro de empregados que trabalham diretamente em campo  

(Agentes de Trânsito) 

Ano Número de 
agentes de 
Trânsito 
CET 

Recomendação 
DENATRAN 
Agente x 
nº Veículo 

Frota de 
Veículos 
registrado na 
Cidade 

Proporção de 
Agente CET 
x 
 
Veículo 

2002 1783 1 / 1000 5.173.798 1 / 2.901 

2003 1800 1 / 1000 5.382.886 1 / 2.990 

2004 1267 1 / 1000 5.601.655 1 / 4.421 

2005 1384 1 / 1000 5.853.966 1 / 4.229 

2006 1373 1 / 1000 6.171.192 1 / 4.494 

2007 1372 1 / 1000 6.570.932 1 / 4.789 

2014 2002 1 / 1000 7.412.617 1 / 3.702 
Fonte portal Transparência link  http://cetsp1.cetsp.com.br/demopag/cargosalario.asp 

 

Considerações 
 

 
O tamanho da nossa cidade e a evolução de suas características, 

consideradas na Introdução desse documento, impõem um Programa de Metas 

norteado pelo compromisso do programa de governo com a população, tal 

como apresentado pelo atual Prefeito Fernando Haddad. 

 

A mobilidade urbana é um dos fatores de uma crise vivida pelas populações 

dos grandes centros, que afeta a qualidade de vida das pessoas, elevada a um 

grau de insuportabilidade que requer tratamento com recursos humanos, 

financeiros e parcerias dos governos em todos os âmbitos. 

 

Os investimentos anunciados pela Presidenta Dilma Roussef em mobilidade 

urbana e obras contra enchentes, no dia 26 de junho, com as parcerias dos 

Governos do Município e do Estado de São Paulo trazem à evidência do 
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quanto é necessário priorizar investimentos volumosos para que se efetivem 

ações correspondentes ao tamanho dos problemas a serem assim enfrentados. 

 

Os desafios da mobilidade provocam, antes de tudo, mudança de 

comportamento, mudança na cultura da cidade, no seu histórico processo de 

crescimento com ações desordenadas e, nesse contexto, a CET vem 

recebendo elogios do Secretário Municipal de Transportes pelo papel 

desempenhado no enfrentamento dos gargalos existentes na empresa e na 

cidade. 

 

A proposta de gerenciamento da cidade a partir da gestão dos corredores de 

tráfego com ênfase no transporte coletivo causou impactos operacionais, 

considerando o contingente e métodos, até então adotados, que precisam de 

urgente readequação, principalmente no quadro dos recursos humanos, uma 

vez que somos os agentes da mobilidade na cidade. 

 

Ainda na mesma concepção da gestão descentralizada, o Projeto CET no seu 

Bairro tem melhorado o atendimento para áreas da cidade carentes da 

prestação dos serviços de sinalização, semáforos, educação de trânsito com 

atendimento personalizado em conjunto com outros órgãos em nossos postos 

móveis instalados nas comunidades, facilitando o acesso às informações e 

encaminhamentos das necessidades dos moradores ao Poder Público. 

 

As receitas da CET sofrem redução. Faltam recursos humanos para 

atendimento aos inúmeros e crescentes eventos da cidade, ocorrendo o 

mesmo nas áreas de planejamento urbano, projetos e processamento de autos 

de infração. A política de estacionamento rotativo não se desenvolve em seu 

potencial, projetos de novas áreas de Zona Azul solicitadas pelos munícipes 

deixam de ser implantadas e a fiscalização das existentes é deficitária, 

provocando mais impactos negativos na ordenação do trânsito. 

 

A transmissão do conhecimento técnico está comprometida com a falta de 

oxigenação que o concurso público promove no quadro de empregados, pois 

somamos cerca de dez anos do último edital publicado. 
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A natureza dos serviços que nossos agentes prestam é de extremo estresse, 

muitas doenças profissionais causam afastamentos, já contamos com vários 

óbitos e estamos há quase três anos num ritmo crescente de jornadas 

extraordinárias de trabalho, comprometendo a qualidade dos serviços e 

expondo nossos trabalhadores a riscos na operação do trânsito. 

 

Conclusão 

 

O tamanho do compromisso prestado à cidade carece de contrapartidas com 

investimentos necessários em recursos humanos e estrutura para 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Além do exposto acima, como agravante da situação, existem recursos 

orçamentários congelados pela Junta Orçamentário Financeira da Prefeitura, 

que precisam ser disponibilizados para atender os serviços continuados, sob 

pena de interferir de forma crítica no atendimento dado à cidade, a começar 

pelos impactos na saúde dos empregados. 

 

 

Proposta 

 

 Autorizar urgentemente concurso público na CET, ainda no ano de 2014, a fim 

de que em 2015 possamos atuar na cidade com um quadro de empregados 

correspondente aos desafios que já estamos enfrentando com muito custo 

institucional.  

 

 

 

 

Leandro Leme Camargo 

Diretoria de Representação 


