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Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
 
 

Data:  13 de abril de 2021 (terça-feira) 

Horário: 10h às 12h (online) 

 
 

Participantes | Poder Público: 

  

1. Diego Xavier Leite - SMT 

2. Eduardo Macabelli - CET 

3. Evely Trevisan Lacerda – CET 

4. Fernando de Caires – SMT 

5. Filipe – Imprensa, SMT 

6. Hugo Koga – Secretário Adjunto - SMT 

7. José Eduardo Canhadas – CET 

8. Juliana Cruz - SPTrans 

9. Luciana Duran – SMT 

10. Luiza Gomide - CET 

11. Maria Teresa Diniz – Secretária Executiva do CMTT – SMT 

12. Michele Perea – SMT 

13. Nancy Schneider – CET 

14. Oswaldo Fantini - SMPED 

15. Ricardo Ferreira - SPTrans 

16. Rosa Oliveira – CET 

17. Rogério Bichoff - SPTrans 

18. Rosemeiry Leite – CET  

19. Vanessa Pessoa – SMT 

 

Participantes | Integrantes da CTMP, Usuários Temáticos e Regionais: 
 

1. Ana Carolina Nunes – Mobilidade a Pé 

2. Élio J. B Camargo – integrante da CTMP 

3. Mauro Calliari - Mobilidade a Pé 

4. Sandra Ramalhoso – Pessoas com Deficiência 

 

Observadores: 

 

1. José Renato Soilbelmann 

2. Magno Moura  

 

 

Hugo - cumprimentou e agradeceu a todos: conselheiros CTMP, SMPED, SMT, CET, 

SPTrans e demais convidados. Trouxe os cumprimentos do Secretário Levi Oliveira e 

anunciou a pauta informando que o Diego Leite (SMT) falaria sobre os recursos do FUNDURB 

(11,3 milhões) para requalificação das obras de paradas de ônibus e Rogério Bichoff 

(SPTrans) sobre os projetos de requalificação.  
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Diego – vou falar sobre “Requalificação das Obras de Paradas de Ônibus”. Primeiramente do 

uso dos recursos do FUNDURB pela SMT e em seguida o Rogério Bichoff falará sobre as 

intervenções/obras em si mesmas. Se os conselheiros concordarem temos também uma 

apresentação da versão preliminar do Programa de Metas 2021/2024. Podemos começar com 

ela e depois passar para a apresentação da requalificação das paradas de ônibus.   

 

Mauro – excelente, muito oportuno.  

 

Diego – a versão preliminar do Programa de Metas 2021/2024 foi lançada no início do mês 

seguindo o prazo legal da Lei Orgânica do Município. Foi elaborada pela Secretaria de 

Governo com a participação das outras secretarias e passará por audiências públicas ao 

longo do mês de abril. No final mostrarei onde vocês poderão conseguir o calendário; 

basicamente poderão acessar o site da Secretaria do Governo. Teremos toda noite duas 

audiências públicas regionais e no próximo sábado teremos as audiências temáticas e uma 

delas será específica sobre as metas da SMT. Obs.: a apresentação será disponibilizada 

no site do CMTT.  

 

Maria Teresa – sugeriu a abertura de uma rodada de perguntas sobre o Programa de Metas 

apresentado e avisou que controlaria o tempo (3 minutos). 

 

Mauro – é muito interessante poder acompanhar o processo para elaboração das metas. 

Algumas observações: a) inclusão na apresentação do histórico pois é muito importante 

saber o que aconteceu antes; b) quais as metas que foram cumpridas e quais eram do plano 

de metas passado? A SMT deveria, na próxima reunião do CMTT, fazer uma avaliação do 

quadriênio anterior. Para efeito de clareza a apresentação poderia iniciar com o que não foi 

cumprido. A CTMP deveria ter sido consultada pelo menos nos objetivos ligados a mobilidade 

ativa - para dizer o mínimo – para que chegássemos nessa etapa com um pouco mais de 

base. Equivaler todas Câmaras Temáticas com os outros públicos é um pouco injusto; afinal 

há vários voluntários que poderiam ter auxiliado a elaborar metas menos modestas. Cito três: 

a) motos - foi o grupo que mais cresceu em número de acidentes e mortes; sugeriria que 

fosse objeto de algo específico -. Ações ligadas a segurança de moto e emissão de poluentes 

não foram contempladas.  b)  calçadas: não vi ou não foi mencionado o número de km que 

serão refeitos. c) ônibus: falamos aqui e em algumas apresentações foi dito que seria exigido, 

a partir de agora, um indicador de qualidade para o usuário, como tempo de espera, etc. 

Foram pontos citados na licitação, mas não estão presentes no plano de metas. Os objetivos 

realmente estão modestos principalmente em algumas intervenções. Temos 300 Km de 

ciclovias e apenas 9 projetos em quatro anos sendo que vários deles já existem; me parece 

pouco. Minha sugestão é que essa meta seja revista para cima.  

 

Maria Teresa – a condução do Programa de Metas é realizada pela Secretaria do Governo 

com a Secretaria de Gestão. A SMT deve obedecer alguns protocolos que são estabelecidos 

pela legislação. Esta fase inicial não é aberta para a população e não poderíamos envolve-

los, embora também concorde que seria útil contarmos com a participação da CTMP desde o 

início. A fase de participação social começou agora com as audiências públicas e as Câmaras 

Temáticas deverão participar como qualquer outro cidadão; poderão fazer todas as sugestões 

dentro do site “Participe +”. Podemos fazer sim a comparação do que foi realizado na gestão 

anterior, considero didático e importante. É importante esclarecer que em relação as metas 

do programa, tínhamos apenas três metas na SMT na gestão anterior: redução de mortes no 
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trânsito; requalificação de ciclovias e construção de novas conexões (173 Km). Não tínhamos 

o que temos agora com a SMT. Ficamos este ano com 11 das 75 metas que é o total da 

PMSP. O acompanhamento da SMT será muito maior. Quando da elaboração das propostas 

fizemos questão de incluir itens que estivessem ligados ao pedestre por entendermos serem 

super importantes e necessários. Podemos trazer o que foi realizado em relação as iniciativas 

do Programa de Metas para mostrar o que já foi feito e qual a proposta para avançarmos 

agora. Todas as rotas escolares, via segura, território educador ficaram com outra secretaria 

(SMUL). Há também outras metas que não foram apresentadas pelo Diego e que são de 

responsabilidade de outras secretarias. Por exemplo as calçadas não são metas da SMT e 

sim da SMSUB. Claro que participamos, estamos envolvidos de alguma forma, 

compartilhamos algumas responsabilidades, mas não são metas da SMT. Uma meta que 

passou para a SMT são as rotas de acessibilidade (5 rotas). Em relação aos motociclistas, 

nem sempre é tratado de modo específico; todas as ações que trazem segurança para o viário 

como um todo tem como consequência melhorias para o motociclista. A redução de 

velocidade, melhorias na fiscalização e outras ações que não estão no Programa de Metas 

tais como regulamentação dos aplicativos de entrega contemplarão também os motociclistas. 

Inclusive ações que compõe o plano de ação do Vida Segura. O Comitê Permanente de 

Segurança também discute essas ações, dentre elas temos a elaboração e execução do 

Plano de Fiscalização.  

 

Diego – complementou dizendo que de fato há duas metas relacionadas a mobilidade ativa 

que, como não estavam sob liderança direta da SMT, não entraram na apresentação: meta 

38 - manutenção de 1 milhão e meio de metros quadrados de calçadas - e a meta 40, que é 

a implantação de 6 territórios CEU que está sob a responsabilidade da SMUL, mas que 

também tem participação da SMT, basicamente são os territórios educadores.  

 

Sandra – sobre a compra de veículos novos gostaria de saber se os modelos dos mesmos já 

estão definidos, se são realmente acessíveis e como será a introdução dos mesmos no 

sistema? O BRT será piso baixo?   

 

Maria Teresa – em relação aos veículos seguirá as normas da concessão. O Programa de 

Metas não traz nenhuma diferença em relação aos contratos. O BRT tem um projeto 

específico, será o primeiro na cidade, contempla a bilhetagem antes do embarque e terá toda 

acessibilidade. A contratação do projeto executivo está sendo elaborada pela SP-Obras e terá 

o acompanhamento da SMT/SPTrans/CET. A obra será executada com financiamento do 

Banco Mundial. Estamos aguardando a aprovação do Senado para a assinatura do contrato 

de financiamento.  

 

Sandra – saberia dizer se será de piso baixo? 

 

Maria Teresa – não tenho esse detalhe agora.  

 

Rogério – com relação ao BRT é plataforma 28; padrão que a SPTrans adota e isso se soma 

ao veículo acessível.  Com relação aos veículos (piso baixo ou não) seria com o Simão.  

 

Maria Teresa – o pagamento será feito antes de entrar no veículo e este fato deverá colaborar 

bastante em relação a acessibilidade (deslocamento no interior do veículo). Podemos trazer 

na próxima reunião ou enviar por e-mail as informações mais específicas sobre isto.   
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Oswaldo – sobre os índices de avaliação (msgs e whats app), quem está desrespeitando 

sabe que o faz. Sugeriu que fosse criado um banco de dados aberto ao público onde seria 

evidenciado que no momento “x” o veículo “y” desrespeitou a velocidade média. Isto fará com 

que as companhias de seguro fiscalizem e aumentem a apólice. Sobre o “piso baixo” nos 

ônibus: atendem pessoas com ou sem deficiência, obesos, idosos, com problemas cardíacos, 

etc. É um desenho universal e todos embarcam ou desembarcam por ele. Neste sentido, 

eventualmente alguma linha usará o piso alto por questões topográficas entre outros, mas 

este sistema deveria registrar que tendo um piso alto, a contagem e a eficiência dele deveria 

iniciar pela metade; seria considerado um ponto negativo na sua nota de avaliação para 

incentivar o uso de piso baixo. Que as calçadas do entorno também sejam avaliadas se são 

acessíveis. Que o sistema todo seja avaliado. Quanto aos semáforos sonoros, deveriam ser 

estendidos para toda a cidade; entre as pessoas cegas e as que enxergam plenamente há os 

que tem baixa visão. Ajudaria muito na travessia de pessoas que não enxergam tão bem.  

 

Maria Teresa – claro está que o que interessa no futuro de toda essa coleta de dados é 

trabalhar com autuação. Inicialmente seriam enviadas mensagens de conscientização, mas 

trabalhamos para que no futuro consigamos avançar. Todos os dados coletados servem para 

nosso planejamento. Há muitos dados, alguns sensíveis (placa) que necessitam passar por 

um tratamento de sigilo, mas muitos são disponibilizados no observatório da mobilidade da 

mobilidade segura. Todos os dados que captamos na PMSP, caso façam sentido para o nosso 

planejamento ou outros tipos de uso da sociedade, poderemos disponibilizar.  

 

Oswaldo – não me referi ao quantitativo, mas individualmente. Veículos x, y ou z 

descumpriram neste mês vários trechos da velocidade média estabelecida.   

 

Maria Teresa – poderia ser extraída várias formas de análise (estatísticas e outras 

correlações). Se houver o dado puro é possível ver outras correlações e cruzamentos de 

dados possíveis. Por este motivo é importante disponibilizar os dados da forma mais pura, 

sem um tratamento prévio.  

 

Oswaldo – uma das formas de punição será quando as companhias seguradoras observarem 

que aquela pessoa “x” descumpriu várias vezes em determinado mês, a velocidade média 

estabelecida. 

 

Maria Teresa – entendi e acho boa a sugestão; apenas quis dizer que poderão existir outros 

usos possíveis para esse dado.  

 

Élio – parabenizou a SMT pelo fato de, após muito tempo, estabelecer metas para diminuição 

da velocidade de 50 para 40 Km. A resolução do CONTRAN é recente e a SMT deveria 

solicitar que também colocassem o radar de média velocidade. Em relação a acessibilidade 

é necessário modificar a Lei que permite que os veículos que possuem piso de 45 cm de altura 

entrem na Rede (depende da SPTrans). A questão de pisos nas vias poderá ser adequada. 

Pretendo participar da audiência no sábado para dar contribuições. 

 

Maria Teresa – a fase de participação acabou de iniciar (sábado passado).  Vocês podem e 

devem enviar as contribuições. Existe o site “Participe +” (arquivo aberto e pdf). São 36 

audiências, a primeira foi geral (todos os assuntos), há as por subprefeitura que já estão 
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ocorrendo e há algumas audiências que são temáticas. Onde está a maior parte dos assuntos 

da SMT é a de temática número 2 (Eixo SP+ Ágil).  

 

Diego – uma correção: a audiência temática 2 do Eixo SP+ Ágil e SP+ Segura e Bem Cuidada 

será dia 24.04.21, às 14h. Retomou a apresentação falando sobre o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – FUNDURB.  Em seguida Rogério Bichoff (SPTrans) falou sobre 

a “Troca de Pavimento Flexível por Pavimento Rígido em 100 paradas fora dos Corredores”. 

Obs. a apresentação será disponibilizada no site do CMTT.  

 

Élio – muito boa a qualidade do pavimento, mas já havíamos combinado há muito tempo que 

uma nova localização das paradas de ônibus deveria ser feita com a nova rede. A 

localização deveria ser nas esquinas, junto da faixa de pedestres. Motivos: segurança viária 

- as pessoas não utilizam a faixa para atravessar em função da localização dos pontos nos 

meios das quadras; as mulheres, principalmente, ficam abandonadas nos pontos. Ainda, a 

Nova Rede iria modificar a necessidade de transbordos para facilitar não só o transbordo, mas 

a acessibilidade para as pessoas com dificuldade de locomoção; facilitar a localização dos 

próprios pontos.  

 

Ana Carolina – complementando o que o Sr. Élio falou, observei que nas metas vocês já 

estão considerando o aumento das vias que serão abrangidas para o sistema de transporte 

sobre rodas municipal. Quando vi que já havia a aprovação do projeto no FUNDURB, tinha 

esperança que tivesse alguma relação com as obras físicas que seriam necessárias para 

fazer a adequação das áreas de transbordo. Com a mudança da rede, aumentará o transbordo 

e o volume de pessoas em áreas que exista intersecções de linhas (principalmente entre 

corredores). São obras necessárias e, como o Sr. Élio colocou, são aproximações físicas entre 

os pontos, é necessário sinalização e garantia de acessibilidade em todo o trajeto. Pergunto 

se estão prevendo obras físicas para garantir que esse transbordo seja feito em 

segurança antes das mudanças que precisam acontecer nas redes? O prazo para efetuar 

a mudança na rede já está correndo. Caso essas obras físicas não sejam feitas, em função 

do volume maior de pessoas operando as mudanças nos corredores que se cruzam, veremos 

atropelamentos, colisões e tudo mais.  

 

Oswaldo – o alteamento dos pontos facilitará muito o embarque e desembarque das pessoas 

com deficiência nos ônibus (tanto piso baixo quanto alto). Há várias variáveis que podem ser 

adotadas. Se o ponto alteado for deslocado para a esquina ficará inviável fazer o 

rebaixamento: com 15 cm de desnível atual é preciso de 1,80m no mínimo de uma rampa e 

com 28 cm será preciso 3.36m de rampa. Talvez a SPTrans possa conciliar e colocar próximo 

a esquina. Para facilitar o embarque é preciso permitir a travessia através dos rebaixamentos. 

O piso rígido é ótimo na parada, mas é necessário tomar cuidado quanto a inclinação 

transversal da placa devido a sucessivos coroamentos na pista.  

 

Rogério – a questão da localização dos pontos é determinada pela nossa área de 

planejamento; executamos o que foi determinado por eles em relação a veículos/hora, 

passageiros, etc. Quando das vistorias prévias temos acatado as sugestões de alterações 

dos pontos em algumas paradas para melhor localização e a ampliação das mesmas 

deixando-os próximos às esquinas ou travessias. Com relação às rampas, mesmo nas 

esquinas conseguimos fazer os recuos mínimos. Também foi prevista na execução das 

paradas a drenagem. Como teremos o pavimento rígido nas paradas e o flexível nos 
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pavimentos dos veículos, realmente poderia correr o risco de um desnível em relação ao 

escorregamento do pavimento flexível.   

 

Maria Teresa – os comentários são muito ricos e a SPTrans vem trabalhando bastante para 

melhorar e elaborar projetos que sejam específicos para cada ponto. Este é o grande desafio. 

Trabalhar numa cidade pré-existente é bem diferente de iniciar do zero; de trabalhar com 

algumas restrições pontuais/locais (topografia, outras redes de infraestruturas, soleira que não 

pode ficar afogada, redução da largura da calçada, etc). São diversos elementos que fazem 

com que cada projeto seja específico; não é um projeto padrão. Uma coisa é termos essa lista 

que já foi definida há um tempo e continuamos fazendo (60) e outra são os novos pontos que 

vão surgir e que tem haver com essa readequação da rede do novo contrato de concessão.  

Como esse assunto é multidisciplinar (CTMP, acessibilidade, segurança pública, etc), soma 

esforços para termos um olhar diferenciado e irmos adotando diretrizes melhores de 

elaboração de projeto, para que cumpram com todas as necessidades (pessoas com 

deficiência, mulheres, outros grupos vulneráveis, a questão do conforto, etc). São muitos 

assuntos que devemos ficar atentos quando da elaboração do projeto ou na análise de um 

projeto terceirizado e também quando da implantação da obra. Vamos registrando todo esse 

debate para melhorarmos nossos documentos sejam de diretrizes ou termo de referências de 

contratação de projetos de obras. 

 

Ana Carolina – qual a previsão de implantação da readequação da rede que deriva do novo 

contrato de concessão?  

 

Maria Teresa – o assunto que trouxemos hoje dos 60 pontos no total de 100 não tem haver 

com a Nova Rede. Estamos falando de reforma de pontos pré-existentes. Em relação ao 

cronograma para implantação da Nova Rede (420 Km), creio que nesses próximos quatro 

anos.  As readequações serão feitas e traremos no CMTT e nos outros canais de comunicação 

as informações sobre as mudanças. Quando falamos em 420 Km parece que teremos várias 

linhas novas, mas não é isso necessariamente. Existem sim algumas linhas novas, mas 

grande parte dessa mudança está mais relacionada a ajustes de rotas que as vezes 

aumentam um pouco o circuito e com isso perfazem os 420 Km. Podemos pedir para que seja 

trazido o que já há programado nesse sentido para a próxima reunião.  

 

Ana Carolina – a maior preocupação nossa é ter certeza que as readequações físicas serão 

feitas a tempo. Entendo que todas as adequações que estão sendo feitas de alteamento de 

ponto de certa forma colaboram para melhoria da acessibilidade e diminuição dos conflitos 

quando for feita essa adequação da rede. É importante colocar em discussão pois foi incluído 

no programa de metas o aumento da cobertura da rede de ônibus, mas não foram incluídas 

essas modificações nos pontos de transbordo. Não sei se estão considerando que está 

embutido, mas isso precisa ser pactuado entre nós pois estamos falando de um padrão de 

sinalização indicativa nas próprias travessias, etc. É um assunto que entendo que já deveria 

estar na mesa porque vem desde a época em que estávamos discutindo o contrato em vigor 

agora.  

 

Maria Teresa – sobre os padrões de desenho já estão pré-estabelecidos no Manual de 

Desenho Urbano e nos Manuais de Sinalização Urbana da CET (faixas de travessia 

concatenadas com acessibilidade entre outros).  Sobre a programação da adequação, da 

criação de novos pontos e onde isso será necessário penso que o Rogério não tenha 
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informação neste momento e precisamos convidar alguém do planejamento para trazer isso 

aqui. Com certeza não é possível operar uma mudança de linha ou linhas novas sem termos 

os pontos de parada executados previamente. Podemos convidar o planejamento para saber 

como estão planejando, se haverá algum novo padrão sobre os transbordos e como estão 

pensando isso em relação a arquitetura e urbanismo desses pontos de transbordo. 

Enviaremos para vocês as apresentações, coloquei no chat o link para participação nas 

audiências públicas do programa de metas para terem o documento e também o site onde 

poderão enviar as contribuições. Há um arquivo com uma tabela onde constam todas as 

audiências e o link de acesso. Na audiência as pessoas deverão se inscrever para falar e será 

feito um sorteio onde terão direito a participação 20 pessoas (3 minutos/fala).  

 

Mauro – em relação as audiências públicas, sei que não é com vocês, mas gostaria de deixar 

registrado que transformar os conselhos todos (saúde, transporte, educação, etc) e instruí-los 

para que cada membro eleito, que está com vocês todo mês, todo tempo, entre no site e 

coloque uma sugestão ou se inscreva para ter direito a uma fala é ignorar os conselhos. 

Qualquer coisa que falemos aqui não tem nenhum efeito; são pessoas que estão dedicadas 

a esse assunto e poderiam ter ajudado vocês em alguma coisa. A PMSP está perdendo a 

energia que esses conselhos podem ter e alguns são muito competentes. As sugestões 

poderiam ter sido incorporadas antes das audiências públicas.  

 

Maria Teresa – não sei dizer se é um limite da Secretaria do Governo ou da própria Lei 

Orgânica que cria alguns ritos. Precisaria checar, não tenho como responder agora.  

 

Mauro – acho triste que percamos a chance de participar na confecção. Poderíamos ter 

ajudado o Diego e elaborar outras metas, calcular custos, etc. Lembrando que vocês não 

fizeram uma avaliação do que foi feito ou não no plano de metas anterior. Isso é ruim 

pois estamos vendo metas repetidas e que podem ter sido deixadas de realizar na gestão 

passada. Acho que devemos ver isso na próxima reunião do CMTT.  

 

Maria Teresa – podemos trazer sim e acho interessante esse balanço. A meta que ainda não 

conseguimos cumprir foi a meta da requalificação de ciclofaixas que está em fase final. É 

importante dizer que tudo que assumimos em relação a bicicleta nesta gestão não sobrepõe 

àquela que estamos terminando de cumprir. Os quilômetros de ciclovia/ciclofaixas que 

estamos fazendo este ano contam para a meta passada. Da nossa parte, embora não 

tenhamos envolvido vocês pelas questões já apresentadas e considero que teria sido muito 

rico, procuramos sempre trazer o pensamento de vocês quando da elaboração das metas 

pois estamos aqui para ouvi-los o tempo todo. Sabemos quais as demandas que trouxeram; 

claro que poderiam ter ideias novas, mas as que já circularam por aqui procuramos incluir 

todas. Não considero que nossas metas sejam modestas e penso que vamos morrer de 

trabalhar para poder cumprir. Vou pedir para que sejam inclusos, antes de circularmos a 

apresentação, os valores financeiros, o que isso representa em relação ao orçamento. 

Salientando que o programa de metas não é tudo que estamos fazendo na secretaria; há 

outras coisas que temos em andamento que não serão monitoradas pelo programa de metas, 

mas que também estaremos realizando. 

 

Élio – endosso as palavras do Mauro. Em relação as Atas das reuniões, tem sido enviadas 

apenas para a sociedade civil e não para os técnicos, para as pessoas envolvidas da SMT, 
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para providências do que foi acordado conosco. Parece que as reuniões são feitas e depois 

o assunto morreu.  

 

Maria Teresa – não, se estamos devendo Atas vamos colocar em dia. Me comprometo.  

 

Élio – não é que as Atas não foram feitas, mas que não foram enviadas aos participantes da 

PMSP. Vocês devem ter conhecimento do que foi discutido.  

 

Maria Teresa – o senhor se refere aos outros órgãos da PMSP? 

 

Élio – não, para vocês da SMT.  Devolvi para a Rosa com os pontos que havíamos discutido 

e que não tivemos posicionamento. 

 

Rosa – as Atas, depois que são elaboradas, vão para a Luiza, coordenadora da CTMP, para 

Michele e depois são enviadas para vocês.  

 

Maria Teresa – a SMT tem conhecimento do material. Fique tranquilo.  

 

Élio – não vi nome de ninguém da SMT; apenas da sociedade civil.  

 

Mauro – o que ele está dizendo é que o Diego, p.ex., não recebeu e participou da reunião.  

 

Maria Teresa – recebemos internamente; todos que participam depois recebem a Ata. Temos 

até um grupo de whats app interno de todas as câmaras temáticas. Estamos sempre 

discutindo os assuntos que serão tratados. Fiquem tranquilos.  

 

Hugo – obrigado a todos pela presença, participação e colaboração (conselheiros, equipes 

da SMT, SMPED, SPTrans, CET).  

 

Luciana – como sempre é muito importante a participação da sociedade civil. Claro que 

normalmente temos a sensação de que podemos fazer mais, mas de fato nossas metas não 

são tímidas. Temos uma equipe que está totalmente empenhada. Falando um pouco das 

ciclofaixas, o próprio gabinete do prefeito reconhece que não sabe como se conseguiu chegar 

àquelas metas e as nossas metas são ainda mais arrojadas para este exercício. Temos esse 

primeiro corredor na zona leste, o aquático, grandes projetos que vão demandar um trabalho 

24 horas/dia da equipe. É extremamente importante que vocês acompanhem, opinem e 

participem. Lamentamos não ter sido possível a participação no programa de metas, mas 

ainda há essa possibilidade nas audiências públicas como foi colocado. Não é apenas um 

protocolo ou uma questão formal, mas um espaço para ouvir a sociedade e integrar o que for 

viável. Agradeço a todos, em especial às equipes da SMT, CET e SPTrans, à sociedade civil 

pelas contribuições e demais convidados.    
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Observações Chat. 

 

[10:46] Mauro Calliari (Convidado) 

Maria Teresa, um esclarecimento, por favor: entendi pela sua resposta que o plano de metas já 

está fechado e que as audiências serão apenas para apresentar à população as metas. É isso ou a 

participação das pessoas pode vir a mudar as metas?  

[10:54] Maria Teresa Diniz 

não está fechado 

acaba de ter início a fase de participação  

[10:54] Maria Teresa Diniz 

todos podem (e devem) enviar suas contribuições pelo Participe + 

[10:56] "Sandra Ramalhoso (Convidado)" 

Não encontrei a temática de sábado para me inscrever 

[11:01] Maria Teresa Diniz 

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/116 

De 08/04/2021 a 02/05/2021, ficará aberta a Consulta Pública sobre os instrumentos de 

planejamento estratégico e orçamentário de São Paulo! 

[11:04] Mauro Calliari (Convidado) 

Muito oportuno e importante esse programa. Boa sorte ao Diego e Bichoff para que tudo dê 

certo e que as obras saiam rapidamente.  

[11:04] Maria Teresa Diniz 

Sobre as audiências e links para participação 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa_de_meta

s/programa-de-metas-2021-2024/horarios-e-links.pdf 

[11:24] Ana Carolina (Convidado) 

acho uma boa 

verdade 

[11:34] "Sandra Ramalhoso (Convidado)" 

As Atas não estão publicadas no site até onde eu vi, só a de dezembro. 

  

 

https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/116
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa_de_metas/programa-de-metas-2021-2024/horarios-e-links.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/programa_de_metas/programa-de-metas-2021-2024/horarios-e-links.pdf

