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PARECER CONJUNTO N° 1014/2022 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/2022. 

O presente projeto, de autoria do nobre Vereador Daniel Annenberg, dispõe sobre a 
outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Sr. Sérgio Henrique Passos Avelleda. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado, em julho de 2002 passou a exercer 
o cargo de Gerente Jurídico do Metrô de São Paulo. Em 2003 mudou-se para a cidade de São 
Paulo. Como Gerente Jurídico do Metrô liderou a equipe legal que formulou a primeira PPP do 
Brasil, a Linha 4-Amarela. Em 2007 foi promovido a Diretor de Assuntos Corporativos do Metrô, 
tendo participado dos projetos de expansão da Linha 2 Verde, da construção da primeira 
ciclovia da Zona Leste, lindeira à Linha 3 do Metrô. Em 2008 assumiu a Presidência da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), empresa com 6.400 funcionários e receita 
anual de US$800 milhões. A CPTM atende 22 municípios, fornecendo transporte para 2,1 
milhões de passageiros por dia. Sob a administração de Sérgio Avelleda, o maior projeto de 
investimentos de todos os tempos na história da empresa estava em andamento. Em 2011, 
regressou ao Metrô, agora na condição de Presidente, responsável pela aquisição de duas 
novas linhas de monotrilho para a cidade de São Paulo, tendo participado e conduzido estudos 
de viabilidade de todas as aquisições, estudos de impacto ambiental, obtenção de 
licenciamento ambiental, enfrentamento de oposição em juízo, várias reuniões com as 
comunidades afetadas, relacionamento com a imprensa e início dos trabalhos; inseriu serviços 
aos usuários para aproximar a empresa de seus clientes, tais como: SMS Denúncia, Direto do 
Metrô, Programa Bidirecional. Esses programas foram premiados pela UITP. Em 2017 assumiu 
a Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, onde foi responsável por 
gerenciar todo o tráfego na cidade de São Paulo, bem como o maior sistema de ônibus do 
mundo. Responsável pela regulamentação de táxis e transporte via apps, além da gestão do 
sistema de transporte de cargas. Coordenou os estudos iniciais para a concessão dos 
terminais de ônibus urbanos e a concessão do sistema de bilhetagem. Introduziu a Visão Zero 
para gestão segura do trânsito na cidade de São Paulo. Também coordenou a equipe 
responsável pela licitação do sistema de ônibus. Atualmente é consultor na área de mobilidade 
urbana, membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SP e Coordenador do Núcleo de 
Mobilidade Urbana do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que o presente projeto é meritório e merece prosperar, eis que presta 
justa homenagem a uma personalidade que muito contribuiu para o desenvolvimento dos 
transportes e da mobilidade urbana da cidade de São Paulo, sendo, portanto, favorável o 
parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
óbices, tendo em vista que o objeto da propositura respeita os instrumentos normativos 
orçamentários vigentes, assim como está alinhado com os dispositivos legais relativos à 
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável. 

Sala das Comissões Reunidas, 31.08.2022. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 
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Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

Ver. DANIEL ANNENBERG ( ) 

Ver. CELSO GIANNAZI (PSOL) 

Ver. SONAIRA (REPUBLICANOS) 

Ver. ELISEU GABRIEL (PSB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODE) 

Ver. ISAC FELIX (PL) 

Ver. JANAÍNA LIMA (MDB) 

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) 

Ver. MARCELO MESSIAS (MDB) 

Ver. RODOLFO DESPACHANTE (PSC) 

Ver. ATÍLIO FRANCISCO (REPUBLICANOS) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2022, p. 140 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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