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Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
 

Data:  11 de dezembro de 2020 (sexta-feira) 

Horário: 10h às 12h (online) 

 
 

Participantes | Poder Público: 

  

1. Dalva Vieira - CET 

2. Eduardo Macabelli  - CET 

3. Evely Trevisan Lacerda – CET 

4. Fernando de Caires - SMT 

5. José Eduardo Canhadas – CET 

6. José Renato Melhem – SMT 

7. Juliana Cruz – SPTrans 

8. Luiza Gomide – CET 

9. Michele Perea - SMT 

10. Rosa Oliveira – CET 

11. Rosemeiry Leite – CET 

12. Rubens Alves - CET 

13. 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. Gilberto de Carvalho – integrante da CTMP 

4. Helena Degreas – integrante da CTMP 

5. Luciana Trindade – Regional Centro 

6. Mauro Calliari - Mobilidade a Pé 

7. Sandra Ramalhoso – Pessoas com Deficiência 

 

Palestrantes convidados: 

 

 Bibiana Tini – Coletivo Metrópole 1:1 & escritório Estúdio +1 | Projeto Penha de 

França 

 Flávio Soares - IABsp | Coordenador do Projeto Ruas Vivas 

 Haniel Israel – LPP | Laboratório de Projetos e Políticas Públicas do Mackenzie | 

Projeto Teodoro Sampaio 

 Mayra Rodrigues – escritório Áporo | Projeto da Praça Santo Eduardo – V. Maria 

 

Observadores: 

 

1. Augusto Araújo Vaccari 

2. Beatriz Messeder S.Jalbut 

3. Bruna Sato 

4. Cecília Oka - Laramara 

5. Douglas Faria 
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6. Giovanna Perea Cavinato 

7. Irene de Barros 

8. Luiz Fernando Milan 

9. Luis Vilanova 

10. Silvia Marumi Moriya 

11. Walter Luis Caldana Júnior 

12. Wans  

 

José Renato – bom dia a todos. Temos uma pauta com três assuntos principais: 1) 

atualização sobre a Rede de Mobilidade a Pé; 2) Ruas Vivas e 3) revisão do Estatuto do 

Pedestre. O primeiro ponto será apresentado pelos escritórios do Projeto Ruas Vivas. Antes 

de passar a palavra para eles, Ana Carolina, você gostaria de fazer uma saudação para 

todos? 

 

Ana Carolina – podem começar. Achei que fossem iniciar pela atualização da Rede de 

Mobilidade a Pé, mas se quiserem começar com o Projeto Ruas Vivas, fiquem à vontade. 

 

José Renato – se pudermos começar com o Projeto Ruas Vivas seria importante, pois eles 

precisam sair para uma reunião às 11:00. Luiza, demos início na reunião e vou passar para o 

pessoal do Ruas Vivas ok. Gostaria de falar alguma coisa? 

 

Luiza – não, tudo bem. 

 

José Renato – o programa Ruas Vivas está relacionado de alguma forma com o programa 

Ocupa Rua. Foi feito na rua onde fica o IAB, a Casa do Porco, algumas lanchonetes, enfim, 

uma rua onde foi feita uma ampliação da calçada na área onde era estacionamento de 

veículos para facilitar o distanciamento social, a retomada do comércio de rua, a mobilidade 

das pessoas, etc. Na ocasião, quase todos aqui estavam presentes, o Eduardo Brettas da 

SPUrbanismo fez uma apresentação e explicou o projeto para gente. Houve um 

desdobramento e a ideia agora é desdobrar para outros locais da cidade. Inclusive deverá 

sair uma Portaria na semana que vem permitindo outros projetos pilotos para que possamos 

dar continuidade a esse projeto. Três projetos pilotos que estão previstos nesta nova fase, 

que chama Ruas Vivas, serão executados em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil 

– SP, com a Associação Comercial de São Paulo e com um patrocínio da 99 Taxi. Alguns 

escritórios estão sendo organizados pelo Flávio, do Ciclocidade e a ideia é implementá-los 

em breve, assim que sair a Portaria. Depois teremos um período de aproximadamente um 

mês e meio, dois meses, onde avaliaremos os resultados para posteriormente definirmos a 

continuidade ou mesmo a exclusão do projeto. Passará por um período experimental e após 

será efetivado se os resultados forem positivos. Vou passar a palavra para o Flávio, caso 

queira fazer uma apresentação da equipe e em seguida convidamos o primeiro escritório para 

fazer sua apresentação.  

 

Flávio Soares – olá pessoal, bom dia. Este é um projeto feito junto com IABsp e a Associação 

Comercial. O ano passado a Associação Comercial fez uma pesquisa interessante de polos 

varejistas, identificando os principais polos da cidade e partir desses polos foram selecionadas 

três localidades: na Vila Maria a Praça Santo Eduardo, a Penha de França na Penha e a 

Teodoro Sampaio em Pinheiros, que serão objetos de intervenções temporárias. Pensamos 

muito nesta questão do manual de desenho de ruas, na questão do urbanismo tático e em 
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como a gente faz e aprende talvez com o projeto do Ocupe a Rua, que é um projeto mais 

permanente, mais caro. Faremos um pouco na ideia de urbanismo tático, de materiais mais 

leves, de usos de vasos, para que ele possa ser replicável. Esse projeto também prevê uma 

apostila elaborada junto com a Prefeitura, de como replicar esses projetos. Ainda não demos 

início a esta apostila pois estamos esperando a Portaria sair, mas a ideia é que se faça da 

mesma forma como aconteceu com os paletes. Os paletes tem uma Portaria que auxilia as 

pessoas que querem implantar e fazer isso de uma forma mais simples - todos os 

procedimentos para fazer, como facilitar, que tipo de material usar -. Será um complemento 

bem legal ao manual de desenho de ruas. Este projeto  foi feito em parceira com o Metrópole 

1:1, Estúdio +1 e com o LPP do Mackenzie e abrimos um chamamento via IABsp e foi 

selecionado o escritório Áporo para fazer o projeto da Vila Maria. Isto é o que queria dizer 

apenas para que a gente entendesse um pouco o que é esse projeto. Estamos na correria 

para o processo de aprovação, todos checando os projetos para que fiquem redondos e dito 

isso gostaria de passar a palavra para os escritórios. Agradeço o convite, obrigado Renato e 

a todos.  

 

José Renato – podemos começar pela Bibiana, projeto da Penha de França.  

 

Bibiana Tini – sou a Bibiana, do Metrópole 1:1 e estamos juntos com o Estúdio +1 realizando 

o Projeto do Ruas Vivas na rua Penha de França. Obs.: a apresentação será disponibilizada 

e integra esta Ata. Link:  https://www.iabsp.org.br/ruas-vivas/ . 

 

Ana Carolina – queria apenas pedir para vocês tentarem se ater ao tempo. Tentar fazer as 

próximas apresentações em 10 minutos no máximo. 

 

Flávio Soares – está ótimo. Gostaria também de agradecer a Rose e Luiza que deram uma 

super ajuda em avaliar os projetos. 

 

Mayra Rodrigues – sou a Mayra, do escritório Áporo, Arquitetura e Urbanismo. Fomos 

selecionados pelo chamamento do IABsp para desenvolver o projeto da Praça Santo 

Eduardo – Vila Maria. Obs.: a apresentação será disponibilizada e integra esta Ata.  

  

José Renato – apenas comentar uma observação que estou vendo no chat: “por favor, 

quando houver imagem, descrever um pouco mais em virtude de termos pessoas com 

deficiência visual assistindo as apresentações”. Vamos passar então para o projeto da 

Teodoro Sampaio e em seguida podemos abrir para perguntas.  

 

Haniel Israel – sou Haniel, arquiteto no LPP | Laboratório de Projetos e Políticas Públicas do 

Mackenzie e vou apresentar o projeto da Teodoro. Obs. A apresentação será disponibilizada 

e integra esta Ata.    

 

Ana Carolina – Flávio, acho que seria bom você comentar o que você respondeu para o 

Mauro no chat, antes de passarmos para os comentários.  

 

Flávio Soares – ok. O Mauro perguntou sobre o cronograma de implantação e como estão 

os projetos. Os projetos passaram por uma análise da CET o que agradecemos bastante a 

rapidez com que a Rose analisou os projetos e nos ajudou. Foram solicitadas algumas 

alterações, estamos trabalhando nelas e penso que a principal delas, sobretudo da Penha - 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iabsp.org.br%2Fruas-vivas%2F&data=04%7C01%7Ccmtt%40prefeitura.sp.gov.br%7Ca0c2532b99e24f4a0e3908d8b36a2e14%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%7C0%7C637456616534389689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=fhdB8Et74ZRhEz1%2BWzTppPLsFnCf%2Fngs%2BFT5nLnT1sU%3D&reserved=0
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Vila Maria, é a questão da pintura na via compartilhada. Temos o manual de desenho urbano 

que prevê isso como instrumento e adoraríamos ouvir vocês, pois acho que é momento de 

aproveitar esses projetos para assumir isso e criar como fazer. Estamos esperando a Portaria 

da SMDU que também regulamenta essa saída das intervenções e com isso estamos 

repensando esse cronograma. Avaliamos que para os comércio a implantação no momento 

de Natal era o que queríamos fazer desde o início; porém, isto indo para o final da semana 

que vem, quando será o momento de compra dos comércios, penso que será delicado. 

Portanto, estamos pensando em fazer no início de janeiro que será um pouco mais tranquilo. 

Terminaria essa parte de aprovação e já deixaríamos tudo pronto para ir para a rua em janeiro.  

 

José Renato – sim, estamos na fase final de aprovação, discutindo alguns detalhes do projeto 

e a ideia durante essa semana é conseguir as aprovações, a publicação da Portaria e verificar 

a data mais correta em função do comércio conforme o Flávio comentou. Ficaria para o início 

do ano que vem já com tudo aprovado. Esse é o nosso objetivo por enquanto. Há mais alguém 

que gostaria de comentar? 

 

Rosa – sim José Renato. Pelas inscrições temos a Sandra, Sr. Élio, Mauro Calliari, Cecília 

Oka e Irene Barros. 

 

Sandra – bom dia a todos. Tive um problema de conexão e acabei entrando atrasada; peguei 

a partir a Praça da Vila Maria e foi comentado que ali na Praça haverá a possibilidade dos 

restaurantes colocarem mesas e cadeiras. Isto é muito perigoso porque não há um controle 

sobre e eles ocuparão as passagens. Temos experiência de outras possibilidades em que as 

pessoas em cadeiras de rodas ou outras que não estejam almoçando ou curtindo ali na Praça, 

querem passar e não conseguem. Acho que deveria haver uma delimitação de onde 

possivelmente serão colocadas essas mesas e cadeiras. Há esta previsão? Queria saber 

também como está a acessibilidade. Vi que em alguns lugares foi dito que há totens; tem 

acessibilidade? Há alguma coisa gravada para as pessoas com deficiência visual? Há 

também o piso tátil direcional levando para esses totens, para esses lugares, com informações 

sobre o espaço? 

 

Mayra – obrigada pela sua pergunta e comentários. Realmente isso é uma questão muito 

importante. As mesas só irão existir mediante a publicação da Portaria e do Decreto; a Portaria 

trará as regras e procedimentos para este tipo de ocupação da via, justamente visando não 

ocorrer esse tipo de coisa que você comentou. No Decreto que regulamentou o Ocupa Rua 

existem alguns procedimentos a seguir como por exemplo que “é necessário manter a faixa 

livre de 1,20m na calçada” para não obstruir o passeio e a circulação. No caso das mesas, a 

ideia é demarcar essas áreas; os restaurantes não poderão ocupar qualquer lugar. O projeto 

irá posicionar os locais onde será permitido e a Portaria trará as regras.  

 

Haniel – obrigada pela pergunta Sandra. Sobre os totens, no sentido de tornar essas 

informações mais acessíveis, há o fato da intervenção ser temporária e estarmos em fase de 

experimentação para ver como funciona. Porém, é uma preocupação nossa sim procurar 

totens que venham com essas informações mais acessíveis para aqueles com necessidades 

especiais, que estiverem passando ali na Teodoro. O piso tátil é um elemento que está em 

discussão, em projeto, mas pelo fato de estarmos intervindo no alargamento da calçada, 

apesar de ter sido levantado, ainda está em discussão. 
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Bibiana – em relação a questão do piso tátil, é importante pontuar que é uma intervenção 

bem pontual – temporária -. O Flávio comentou sobre a possibilidade de iniciarmos em janeiro, 

mas toda discussão era para acontecer nesse momento. O projeto era para já estar 

implantado; teríamos quinze dias de implantação nos locais e portanto a acessibilidade 

considerada infelizmente foi mínima. Conseguirmos esses acessos mínimos de circulação 

para o pedestre tentando melhorar essa condição de acessibilidade nos materiais 

temporários. Se as intervenções forem para frente e se tornarem fixas e tendo viabilidade para 

isso, com certeza - pelo menos no caso da Penha -, serão considerados todos esses 

elementos também.  

 

Élio – as pessoas tem reclamado do Teams e gostaria de colocar um sério defeito dele que 

é a barra de ações que fica em cima as apresentações. Desta forma só conseguimos enxergar 

pela metade. Sobre os projetos, penso que estão de parabéns pela iniciativa, principalmente 

o compartilhamento de vias pois é muito importante para tornar nossas cidades mais 

humanas. Com referência as faixas, deveriam estar na continuação das calçadas e não 

deslocadas por dois fatores: a) a pessoa que vai atravessar estará forçosamente do lado do 

motorista, que é mais fácil de ser percebida e b) no caso de acidente com veículo a pessoa 

não seria colidida pela frente mas sim jogada de lado, quando pensamos nas conversões. As 

faixas deveriam ser paralelas e não zebradas e é preciso sinalização vertical; a questão da 

pintura, conforme já comentamos, há perda de aderência pela pintura no asfalto. Aproveitando 

José Renato, estava conversando com a Wans sobre a localização de placas, postes e 

árvores nas calçadas. Ocupam uma grande parte das mesmas, quando deveriam ser 

plantadas junto da via. Não encontrei nenhuma Norma sobre isto, mas penso que não há  

motivo para ficarem desencostadas da guia. As árvores se justificam mais ainda porque 

podemos ter “guia chapéu boca de lobo” para que recebam água da chuva. 

 

José Renato – antes de passar para o Haniel, respondendo a sua pergunta com relação a 

localização das placas e do mobiliário, há a questão da faixa de serviço e, neste projeto, uma 

das questões abordadas é garantir a faixa livre  não só com a medida mínima mas com a 

necessária a circulação das pessoas que identificamos lá. É feita a medição de pedestres 

para termos uma medida de faixa livre proporcional ao fluxo de pessoas. No caso das placas 

algumas poderão ser realocadas para permitirmos essa faixa de circulação adequada.  

 

Haniel – obrigada Sr. Élio. O Professor Caldana acabou de ingressar. Professor? 

 

Professor Caldana – olá. Bom dia a todos, desculpe não ter podido estar desde o início da 

reunião. Pode continuar Haniel.  

 

Haniel – desculpe José Renato, tive um pouco de falha no áudio, poderia repetir a pergunta? 

 

José Renato – foi a pergunta do Sr. Élio com relação ao sentido das travessias e a localização 

de mobiliário para não prejudicar a faixa livre, que acabei tentando explicar um pouco. 

 

Haniel – com relação as faixas intermediárias, inicialmente pensamos em colocar nos pontos 

intermediários. Primeiro de modo a fazer essa conexão com as baias de embarque e 

desembarque de forma a dar um pouco mais de segurança. Há muita gente ali que atravessa 

fora da faixa de pedestres localizadas nas esquinas da Teodoro. Na questão do mobiliário, 

tivemos como referência o projeto que está ocorrendo na Gal. Jardim, de colocar justamente 
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na faixa prolongada da calçada, onde realocaremos as vagas de zona azul. Esse mobiliário 

estaria protegido.  Pensamos em fazer os balizadores com gradil. A faixa não seria pintada e 

essa questão cabe ser discutida dentro dessa faixa que estamos criando. Pensamos em 

colocar esse mobiliário adequando essa barra de proteção, esses balizadores. Nas outras 

equipes o pessoal está utilizando floreiras e decidimos não colocar pintura, mas lona, porque 

é um material mais flexível. Claro que pensando também nas regras da CET que pede um 

certo distanciamento. Foi isso que pensamos nos eixos de atravessamento ali, nos pontos 

intermediários às quadras.  

 

Mauro – bom dia pessoal. Precisamos pensar na dinâmica da reunião pois acho que é 

necessário acelerar algumas coisas. Não sei o que aconteceu hoje que está tão demorado, 

apesar de estar ótimo. Gostaria de ressaltar que as três apresentações foram muito boas. Há 

uma coisa em comum entre as três que é entender a particularidade do local e fazer um bom 

estudo do território. Houve até medição de pedestres e isso tudo foi muito bem feito. Gostaria 

de comentar que não ficou claro para mim se esses três projetos serão perenes ou se estão 

acoplados apenas há um momento de demanda durante a pandemia e no final do ano. 

Acabamos de ouvir que não será implementado antes do Natal, o que acho lamentável. Já 

deveriam estar implementados. Talvez tenhamos pensado demais em questões projetuais 

detalhadíssimas, para algo que talvez devesse ter sido mais tático e mais rápido. Já que não 

foi, a minha proposta é: ok, testamos, os três locais merecem essa intervenção. Não tenho 

dúvida de que pelo menos dois (Penha de França e Teodoro), o movimento pode até cair 

um pouco, mas ele nunca diminui, é sempre enorme. Portanto, implantou, mediu,  deveriam 

retirar  os mobiliários tão impermanentes, como aquele de papelão que o Haniel propôs. A 

minha ideia é que abandonemos essas coisas muito temporárias e passemos de fato a 

considerar a possibilidade de transformar tudo isso em estruturas permanentes. O projeto da 

Penha de França e Teodoro são muito bons e o projeto da Praça Santa Eduardo que eu não 

conhecia, também me pareceu muito bom. Eu gostaria que este Conselho reforçasse a 

necessidade e oportunidade de transformar esse três projetos em São Paulo - uma cidade de 

12 milhões de habitantes -, em projetos permanentes. Se não - não posso esquecer de falar 

do projeto patético da rua Boa Vista -, que foi atropelado pela realidade; não vamos deixar 

acontecer outra rua Boa Vista. Não durou 3 minutos, não aconteceu nada, não mudou a 

realidade e hoje dia tem gente pisando em cima até que ele vai desaparecer. Então a minha 

proposta José  Renato, não sei quem é que tem condição de levar esse assunto, pois a Maria 

Teresa não está aqui hoje -  acho que está de férias  -, é que esses três projetos sigam  em 

frente e sirvam como um exemplo para todo mundo dizer “eu quero igual”.  

 

José Renato – esclarecendo, a Secretária Bete França me informou agora pouco e a Maria 

Teresa já há algum tempo, que elas tiveram uma contingência e não puderam participar hoje. 

Elas estão acompanhando o assunto e segunda-feira tenho uma reunião com a Bete para 

relatar o que estamos debatendo aqui e apresentar as propostas dos projetos novamente, 

pois ela já tem acompanhado esse assunto. A ideia é fazer uma avaliação e após o período 

de dois meses, efetivado o benefício que desejamos, trabalharmos de forma permanente com 

a intervenção.   

 

Mauro – me desculpe José Renato, você está falando em dois meses; hoje é dia 11 de 

dezembro depois temos 11 de janeiro e 11 de fevereiro, então eu já queria marcar e não sei 

quem estará aqui devido algumas trocas que poderão  ocorrer, para que no dia 11 de 

fevereiro, quando tivermos reunião desta câmara, o primeiro assunto seja este, que é a 
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avaliação desses projetos. Senão cairemos de novo naquela circunstância de fazermos 

alguma coisa, os três projetos são maravilhosos e a gente não consegue avaliar. Minha 

sugestão é que na primeira reunião, assim que completar dois meses, seja discutido 

esse assunto com esse caráter que você falou: tornar permanente uma coisa que era 

temporária.  

 

Cecília Oka – bom dia, obrigada pela participação. É minha primeira vez neste grupo e 

gostaria de reforçar o que o Mauro colocou no que se refere a perenidade, pois justamente 

quando falamos de acessibilidade - e ela é sempre deixada de lado em muitas situações -, se 

é temporário, menos ainda que vai se pensar. Reforçar essa importância da acessibilidade 

que a Sandra já comentou. Não sei se cabe aqui, mas em relação aos semáforos sonoros 

e com contemporizadores nas travessias, sei que a CET está com um processo de licitação 

há alguns anos e a coisa está parada desde setembro/2019. Sei que precisa de um padrão 

nacional, mas estávamos discutindo rotas acessíveis na cidade (5 rotas), a primeira seria na 

Barra Funda e não saiu também.  Como podemos linkar com os projetos - aliás parabenizando 

os apresentadores -, linkar essas questões e já incorporar a acessibilidade na nossa vida. 

Não ser necessário uma pessoa com deficiência para lembrar toda hora que precisamos de 

acessibilidade. Obrigada. 

 

Irene Barros – bom dia a todos. Eu venho reforçar o que a Cecília e a Sandra falaram em 

relação à acessibilidade. Não vou repetir o que elas disseram porque já disseram. Houve 

alguém que respondeu, mas não me lembro o nome. As apresentações, a meu ver, e isso é 

num sentido figurado, claro, porque eu sou a pessoa com deficiência visual e então é óbvio 

que eu não poderia acompanhar como eu gostaria e como vocês viram. Para mim falta a 

descrição adequada para que eu possa saber exatamente o que foi mostrado e a partir dessa 

amostragem, vamos assim dizer, opinar. Portanto, se nessa apresentação, nesse estudo que 

foi feito, as pessoas com deficiência – sem que alguém vai dizer, não, nós pensamos -, em 

nenhum momento foram mencionadas. Em nenhum momento foi falado de nós. Quando 

alguém falou, que foi o rapaz que se apresentou por último, ele disse: “ah não, nós pensamos 

nas pessoas com necessidades especiais”. Este termo sequer é usado; não se usa mais esse 

termo. Eu não estou reclamando, em absoluto, o que eu estou querendo dizer no final das 

contas é que se esses projetos que me  pareceram muito  bons, como disse um senhor que 

falou agora e a Cecília - uma pessoa que confio profundamente porque já a conheço há muito 

tempo -, disse que sim, que é bom e se eles poderão se tornar permanentes, por favor, inclua-

nos. Aproveitem o momento e inclua-nos; com piso tátil, com semáforos sonoros, ainda que 

seja necessário um padrão nacional, por que São Paulo não pode se adiantar nisso? Não 

pode ter um padrão estadual e depois vamos ver como é que fica. Eu estou um pouco 

cansada; estou cansada de me arriscar todos os dias. Estou cansada de colocar a minha vida 

em risco e nós estamos cansados disso. Estamos cansados de sermos atropelados pelas 

cadeiras, pelas mesas, pelas pessoas...estamos cansados. É dito: “ah não nós vamos ver, ah 

não nós vamos fazer”; estou cansada. Nós estamos cansados e é uma questão de vida; um 

mínimo de qualidade. Então gostaria de aproveitar esse momento e pedir para vocês: inclua-

nos, inclua-nos. Vocês pensaram nas pessoas, mas vocês nos esqueceram e nós estamos 

aqui; nós somos e estamos aqui. Somos pessoas vivas; eu estou aqui, eu estou falando com 

vocês. Eu estou aqui, eu ainda não morri. Eu estou aqui e estou cansada. A apresentação de 

vocês, até onde pude perceber, foi ótima e espero que vocês consigam fazer o que vocês 

estão dizendo que vão fazer. Espero franca e sinceramente que eu seja incluída; eu e todos 

iguais a mim. Obrigada. 
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Helena – primeiramente gostaria de dizer que sinto Irene. Como profissional da área de 

educação eu lamento muito esta situação, mas prometemos que vamos resolver isso. A 

cidade não é feita somente para jovens, saudáveis. O que queria dizer e talvez resolva é sobre 

o método utilizado e os instrumentos aplicados para identificar claramente qual o grupo de 

pessoas que está sendo atendido. Não vou falar das três apresentações porque assisti um 

pedaço da primeira, e as outras duas inteiras. Não ficou claro para mim o diagnóstico, de que 

maneira ele foi feito e que vai levar ao projeto? É só isso. Temos instrumentos que são 

aplicados que vem a partir de um método; apontar diretrizes, conforto e segurança qualquer 

um faz; mas que instrumentos foram utilizados para realmente fazer um levantamento de 

quais são os grupos que vão utilizar o local? Isto não está claro em nenhuma das três 

apresentações. Então minha pergunta lá atrás é: 50 pessoas foram entrevistadas, mas em 

relação a quantos? As intervenções temporárias normalmente acabam virando permanentes. 

E aí que começa meu problema. Isso está sendo validado pelo IABsp, está sendo validado 

por mim e por todos que estão aqui. Então tenho sérias dúvidas; quero de coração que isto 

aconteça no final do ano e que permaneça, mas todos os grupos precisam ser atendidos. Do 

contrário fica aquela cara de desenvolvimento de uma atividade de desenho linda - vi que é 

um trabalho muito sério -, mas como profissional da área de ensino preciso saber quais foram 

os instrumentos utilizados, qual foi o grupo analisado e para quem é esse projeto. Obrigada. 

 

José Renato - ouviremos o Professor Walter e a Mayra e depois os outros colegas que 

quiserem responder também. 

 

Mayra – eu havia me inscrito para uma outra resposta, mas posso comentar. Obrigada por 

todas a contribuições, é importante termos uma análise e comentários dos nossos projetos. 

Esta questão do prazo muitas vezes limita esse processo que deveria ser mais amplo, mas é 

bem importante o que todos falaram. Em relação a questão do Mauro, de ser permanente, a 

nossa intenção sempre é que seja permanente, mas não depende só da gente. Depende 

também do envolvimento institucional, do poder público, que tenha também esse desejo e 

que viabilize que isto aconteça. Em relação às questões de acessibilidade eu fico até um 

pouco constrangida de pedir desculpas; acho que a Irene e a Cecília tem toda razão. Isso 

deveria ser algo que deveríamos já considerar. Em relação a questão da Helena, considero 

totalmente pertinente. Tivemos um prazo muito reduzido para desenvolver o projeto; fizemos 

o que foi possível neste contexto de pandemia e os métodos foram a visita ao local, as 

conversas locais com  os comerciantes (a pandemia limitou muito) e também os questionários 

online, que foi o canal utilizado para podermos fazer isto neste contexto, mas a principal 

limitação foi  a questão do prazo.  

 

Professor Caldana – bom dia a todos.  A minha resposta será um pouco diferente da Mayra 

e eu creio que as perguntas estão falando de um projeto e nós apresentamos outro; acho bom 

a comissão levar isto em consideração. Penso que ficou bastante claro desde o início que foi 

feita uma solicitação muito específica, de curtíssimo prazo e não estamos conseguindo 

implantar nem isto. Nós estamos gastando dez dias para discutir o desenho de uma faixa de 

segurança. Então vejam senhores, são louváveis as observações que eu ouvi, acho todas 

extremamente necessárias, mas precisamos discutir o que está em discussão. Nós não 

conseguimos implantar no pré-natal, nós não temos nenhum compromisso de implantar isso 

depois do Ano Novo até o momento e, efetivamente, algumas das preocupações que foram 

aqui colocadas e que são absolutamente válidas e necessárias, serão ainda mais para um 
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projeto seja permanente, de médio ou curto prazo. Algumas observações que eu ouvi não são 

válidas para um projeto de dez dias; me desculpem. Portanto, precisamos colocar as coisas 

nos seus devidos lugares. A questão da acessibilidade está sim pensada no projeto da 

Teodoro Sampaio. O problema relativo às deficiências visuais é um problema sistêmico na 

cidade e que num projeto de dez dias não se resolve. O problema da acessibilidade e das 

deficiências auditivas também é um problema sistêmico na cidade e num projeto de dez dias 

não se resolve. Agora, o problema das deficiências de locomoção, entre outros, estão 

contemplados. Aliás o projeto nasce de questões sanitárias inclusive; ou seja, o alargamento 

das calçadas, os acessos dos pontos de ônibus e os acessos às lojas foram prioritários no 

projeto, mesmo para um projeto de dez dias. A questão metodológica Helena, é a seguinte: a 

proposta é que se faça com metodologias participativas e colaborativas; diante da premência 

de tempo e da transitoriedade do projeto, obviamente que não se fez uma base estatística 

adequada para um projeto de médio e longo prazo. Porém, nossa expectativa nesse momento 

- e para isso contamos com o apoio dessa comissão -, é que uma vez entendido que este tipo 

de intervenção na cidade é importante, como aliás está nos anais da SMT, nós consigamos 

construir um compromisso, um pacto entre os lojistas locais, a sociedade mobilizada, os 

nossos  institutos e o poder público, para implantar esse projeto experimentalmente. Eu quero 

realmente frisar que a intenção desse projeto que surgiu inclusive de uma  proposição para 

que esse tipo de intervenção fosse generalizado na cidade, ou seja, para que não ficasse 

restrito às áreas centrais e a um só nicho de atividade econômica que é o gourmet, foi 

exatamente no sentido  de incorporar estas preocupações da comissão. Neste momento 

espero estar sendo bem claro que nós viemos aqui muito mais para tê-los como aliados nesta 

cruzada para que consigamos que saia o Decreto, para que consigamos que essas 

experiências sejam de médio prazo, para que a gente consiga desenvolver as metodologias 

participativas e colaborativas como desejamos e estamos à disposição. Não sei se respondi 

as questões mas, sim, foi um projeto para dez dias, que deveria ter funcionado como um piloto 

pré-natalino e, na sequência, analisado como piloto, incorporadas essas deficiências para que 

ele se prolongasse na cidade. Na Teodoro por exemplo, a questão de que temos mais 

pedestres de todos os grupos do que cabe - é físico o problema a partir da presença da recém 

construída boca da estação do metrô -, é um fato. Seja este projeto seja qualquer outro, tem 

que ser feito. O resgate das praças e do mercado municipal tem que ser feito. Portanto essa 

comissão é estratégica para isso e eu quero agradecer muito a atenção de vocês e lembrar 

que estamos aqui para trabalhar juntos, para fazer com esses projetos se realizem e quem 

sabe se tornem realmente permanentes. Obrigado. 

 

Bibiana – complementando a fala do Professor Caldana, antes de responder alguns pontos 

do Mauro, da Cecília, da Irene e da Helena, vale destacar que nos solicitaram em muitas 

questões, que seguíssemos o manual de desenho de ruas. Há esse desejo de ter o controle 

das intervenções na cidade e que super concordamos. Achamos que é importante tentar criar 

algum tipo de padronização. Da mesma forma que um comentário que a Helena fez no grupo, 

no chat, de que ficamos com esse receio de virar um definitivo sem ter esse controle exato. 

Por isso desde o início estávamos em uma discussão com o poder público de que é uma 

intervenção realmente temporária, pensando na situação de termos esse controle para a 

abertura de ruas temporárias no período das festas, permitindo que as pessoas andassem 

com um mínimo de segurança possível. Ficamos muito limitados com alguns pontos legalistas 

do poder público. Por exemplo no caso da Penha de França, apresentamos para vocês uma 

proposta de sugerir para a cidade uma rua compartilhada e não está sendo possível elaborar 

esse projeto. Estamos batendo o pé porque é noventa por cento da nossa proposta. O coração 
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do nosso projeto é que seja uma rua compartilhada e estamos num conflito de podermos 

implantar isso de fato. O nosso desejo era que realmente acontecesse no período do natal 

que é o que faz sentido, ainda mais vendo a 25 de março e o Braz lotados. É uma centralidade 

de bairro muito importante e um ponto comercial muito forte. Infelizmente estamos nos 

deparando com esse tipo de questão. Por isso que estarmos aqui conversando com vocês e 

ter o aval da CTMP para mim é até uma honra por ser uma antiga conselheira do CMTT. Acho 

que será muito importante ter vocês conosco nesses pontos que fazem sentido ser uma rua 

compartilhada, acho que nos auxilia até para ter esse aval de “vamos testar”. Para encerrar, 

Mauro e Cecília, a pergunta de vocês foi semelhante em relação ao tempo e a dificuldade de 

implantação. Isto acontece também pelo fato do poder público ficar muito ligado a esse ponto 

legalista do teste; porque realmente não é um teste tão fixo como acontece em alguns pontos 

da cidade. Enfim, estamos discutindo com o poder público para tentarmos fazer com que 

esses pontos sejam compreendidos. Em relação aos materiais e a perenidade, de um modo 

geral tivemos essa preocupação desde o início porque concordamos totalmente que o 

temporário deve considerar que o projeto não crie nenhum ruído. Consideramos importante 

desde o método, de termos feito um diagnóstico local que, no caso da Penha, realizamos 

métricas embasadas no método da Bloomberg, do Güell; trazemos sempre isso no nosso 

trabalho pois consideramos muito importante a participação local e devido ao momento da 

pandemia fizemos o mínimo possível para conseguir ter essa participação. Não é 

representativa, isso é um fato, mas na medida do possível tentamos considerar isso porque 

para gente era muito importante realizar um projeto urbano que defendemos, que é para as 

pessoas de modo geral e não simplesmente para  o uso do comércio, mas também para todos 

que usam o espaço público. Consideramos isso tanto no desenvolvimento do projeto quanto 

na materialidade e a perenidade. Em relação aos comentários da Irene, peço mil desculpas. 

Na minha fala tentei o mínimo possível ser descritiva, mas depois podemos enviar esse power 

point detalhando o que está escrito nas imagens e se você tiver outros pontos para nos trazer 

será muito bom. Infelizmente, pelo fato do projeto ser temporal, não estamos conseguindo 

agregar alguns pontos bastante relevantes para as pessoas com deficiência visual. O mínimo 

que estamos conseguindo é melhorar o acesso dos pedestres pelas calçadas existentes, 

criando esse alargamento de calçadas para ter um vão maior de circulação e recomendamos 

também para a área da avenida Penha de França, é que na rua do asilo - que é uma  rua que 

liga a avenida Penha de França com a rua Dr. João -, há uma vaga para deficientes físicos 

mas é uma rua inclinada; portanto, sugerimos para a CET, fazer a troca dessa vaga, mas 

infelizmente não conseguimos aderir isso no nosso projeto por ser temporário. De modo geral 

é isto. Se houver dúvidas poderão nos escrever que estaremos abertos para responder 

qualquer coisa. Estou preocupada com o horário da reunião de vocês e não sei se preferem 

escrever as demais perguntas que surgiram aqui para respondermos todas com mais calma. 

Fica a critério de vocês.  

 

José Renato – temos mais duas pessoas que estavam inscritas no início; elas poderiam ser 

bem breves nas perguntas e sermos também bem breves nas respostas. As demais perguntas 

poderiam ser respondidas através de um contato posterior pois temos outros itens da pauta. 

Pode ser assim? 

 

Rosa – a próxima inscrita é a Luiza. 

 

Luiza – gostaria de agradecer a Irene de Barros pela fala dela pois precisamos ouvir isso. 

Tenho sim no meu horizonte que precisamos atender os deficientes visuais e é necessário 
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compreender melhor suas necessidades; isso é uma realidade. Precisamos trazê-los para 

auxiliar a solucionar essas questões. Peço desculpas pois precisamos de fato melhorar a 

inclusão, sobretudo dos deficientes visuais. Comentando a fala do Mauro sobre a 

permanência dos projetos, estamos num processo de construção, num caminho positivo. É 

um processo de criar novas referências urbanas para que as pessoas enxerguem essas novas 

possibilidades e referências. Penso que quando a população se apropriar e conseguir 

enxergar essas novas referências, esses projetos se tornarão não somente temporários, mas 

ficarão consolidados no ambiente urbano. É claro que precisamos testar e implantar essas 

referências para que as pessoas possam inclusive desenvolver um pensamento crítico sobre 

elas. Acho que em todos os projetos devemos sempre usar o conceito da avaliação pós 

ocupação porque precisamos nos alimentar dos retornos que conseguirmos. Preciso também 

pontuar uma coisa muito importante sobre o comentário de que há, da parte dos gestores 

público, uma questão legalista. Não se trata disso, mas sim de proteger a questão da 

segurança. Algumas questões por exemplo na Penha de França, ou da forma como estamos 

tentando representar a questão de via compartilhada não está pacificada, precisamos 

conversar mais sobre isto. De fato, em relação a via compartilhada, a única coisa que não 

concordamos porque não achamos que o piso, o desenho pintado da via da forma como foi 

proposto - tanto na Vila Maria como na Penha de França -, não representará uma via 

compartilhada. Não representa uma via compartilhada para nós. Precisamos desenvolver e 

debater melhor como podemos representar o acesso a uma via compartilhada de forma a 

garantir e melhorar a questão da segurança.  

 

Luciana – bom dia a todos. Sou Luciana Trindade, pessoa com deficiência e conselheira 

regional do centro. Quero colocar dois pontos importantes que novamente não estão sendo 

reconhecidos e levados em consideração. Há mais de três anos esta Câmara Temática 

trabalha a pauta da pessoa com deficiência. Existem mais de três ou quatro conselheiros 

dentro desta Câmara que são pessoas com deficiência e percebemos que dentro do 

encaminhamento dos projetos, não estão sendo consultados. O que a Cecília trouxe como 

referência ao projeto do semáforo sonoro, se trata de um projeto que estava sendo 

encaminhado junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência e a CTMP. Isto não foi levado 

para frente, ficou parado. O Edson Passafaro na época era a pessoa que estava fazendo a 

interlocução junto ao Conselho da Pessoa com Deficiência. Foi feito um piloto na Vila Mariana, 

junto com a organização de cegos Dorina Nowill e não sabemos em que pé ficou isto. Não 

existe nenhum retorno como resposta da SMT referente a esse projeto. Outra coisa, as ruas 

compartilhadas são importantíssimas e é importante que a gente não pense depois nas 

pessoas com deficiência visual ou auditiva. Temos conselheiros, vocês podem nos consultar. 

Procurem as pessoas, Luciana, Sandra Ramalhoso, Toninho Araújo, Cecília Oka. As pessoas 

que estão e vivem a questão da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Não é 

possível que após três anos que o projeto foi implantado a gente volte a falar “puxa vida, mas 

não pensamos nisso”. É inadmissível, uma falta de respeito muito grande conosco. Entendo 

a colocação de todos, mas não aceito porque existe um projeto, já foi trabalhado, já foi 

discutido e não foi levando em consideração, assim como não nos deram nenhum retorno 

sobre isto. Existe um Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo, com Ata 

e com o encaminhamento de todas as reuniões, só não tivemos resposta. Outra coisa, a rua 

24 de Maio, no centro de São Paulo, que é uma rua compartilhada entre pedestres e carros 

está extremamente perigosa. Os carros não estão respeitando os pedestres. Eu por duas 

vezes – cadeirante – quase fui atropelada por uma Van. Gostaria que isto fosse colocado em 

discussão e que fosse tomada alguma providência. Obrigada. 
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Gilberto – bom dia a todos. Muito bom ver a CTMP com várias pessoas externas que 

normalmente não participam da reunião. Gostaria de chamar atenção para o fato de que acho 

que foi mal calculado o tempo para a pauta. Sugiro que se marque eventualmente uma reunião 

extra, pois os assuntos não ficaram suficientemente esclarecidos. Nitidamente faltou tempo. 

Ao mesmo tempo estamos no processo para as eleições, novos representantes do Conselho, 

discutimos várias vezes em reuniões anteriores que gostaríamos de ter mais participação e 

no dia que temos participação acabamos não tendo tempo para as pessoas se colocarem. 

Sugiro uma reunião extra para tratar desse assunto pois é de tremenda importância. 

Intervenções temporárias estão acontecendo no mundo inteiro e nós estamos há quase dez 

meses de pandemia e por enquanto apenas conversando a respeito. As questões de 

segurança naturalmente devem ser levadas em conta, mas não devem servir de justificativas 

para inação. O que houve na realidade em relação à mobilidade em São Paulo foi uma inação 

absoluta do setor de mobilidade com respeito a pandemia. Não mudamos a cidade em 

praticamente nada nestes dez meses que se passaram. Se a questão da segurança fosse 

tratada anteriormente, facilitaria uma intervenção   neste exato momento. Isto demonstra que 

já existe uma situação quanto a insegurança dos mais frágeis no trânsito que não surgiu agora 

na pandemia. Ela é anterior a isso, é estrutural, existe uma resistência em garantir essas 

questões que é estrutural com relação ao trânsito. Espero que a gente dê mais atenção a isso 

e seria importante darmos continuidade a essa conversa que houve aqui hoje. A própria 

tensão da conversa demonstra como está todo mundo cansado pela falta de soluções, pela 

falta de vontade política.  

 

Luiza – em relação ao que o Gilberto falou, apenas para registrar, que a nossa questão de 

segurança em relação aos três projetos foi referente às vias compartilhadas. Não entendemos 

que isso garante a segurança do pedestre porque via compartilhada é uma via onde calçada 

e via não tem diferença. Foi somente esta nossa consideração. Os avanços de calçadas estão 

aprovados, as travessias, colocação de vasos, balizadores, também estão aprovados. 

Portanto, nosso único ponto de ressalva em relação aos projetos que analisamos,  foi a pintura  

identificando vias compartilhadas É só isto. 

 

José Renato – Professor Caldana, Mayra, Bibiane, Haniel, vocês gostariam de fazer algum 

comentário final em cima das perguntas para podermos passar para o próximo item de pauta? 

 

Mauro – vou fazer uma sugestão para não prosseguirmos nesse assunto são 12h; está todo 

mundo saindo da reunião, eu não vejo nenhuma razão para continuarmos discutindo cada um 

dos projetos, muito menos para chamar os arquitetos responsáveis. Se há uma amarração 

agora é da PMSP para falar como é que encaminharemos as dúvidas, quais as questões que 

ficaram pendentes e vocês se comprometerem a discutir isso na próxima reunião. Esta é a 

minha sugestão. A questão da acessibilidade entrou e é óbvio que os arquitetos deveriam ter 

respondido na hora que é claro que a acessibilidade será contemplada; não existe projeto que 

não tenha acessibilidade. Isto não deveria nem chegar na nossa reunião. Eu entendo que não 

há mais coordenador e sugiro que terminemos a reunião. Estamos aqui há duas horas e não 

vamos chegar a lugar nenhum.  

 

José Renato – por questão de educação acho que devemos ouvir os responsáveis pelos 

escritórios caso queiram comentar alguma coisa. 
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Mauro – se você acha que isto vai aumentar a relevância da nossa conversa, ok. Acho que 

essas questões não estão ligadas as questões projetuais. As questões estão ligadas a 

questões estruturais e condução estratégica da PMSP. Não estamos falando de buracos nas 

calçadas e nem de falhas de projetos, estamos falando de projetos que talvez nem saiam. É 

isto que você deve responder; esses projetos vão sair ou não vão?  

 

José Renato – com relação a PMSP foi um pouco o que a Luiza comentou. Fizemos um 

trabalho de acompanhamento dos projetos, o trabalho foi realizado de forma conjunta, assim 

como fizemos aqueles trabalhos de intervenção temporária na pandemia, algumas vias foram 

fechadas, outras sofreram intervenção e agora temos a previsão de fazer esses três locais. O 

objetivo é que saindo a Portaria possamos implementar após o Natal. E poderíamos sim 

realizar uma próxima reunião para dar continuidade a esse assunto. Os escritórios não podem 

aguardar uma nova reunião nossa para dar andamento aos projetos porque há uma questão 

de prazo importante.  

 

Mauro – claro, se há a chance de sair que saia. Agora, quando será instalado? Você está 

representando a PMSP, você poderia falar quais são os três que vão sair e em que prazo?  

 

José Renato – a ideia é que os três projetos debatidos hoje fossem efetivados antes do Natal. 

Por estarmos muito próximos a previsão é que isto aconteça logo após o Natal, dia 26 de 

dezembro. O que falta para que isto ocorra?  Estamos aguardando uma Portaria que está na 

casa civil para ser publicada e que, se não for publicada hoje, no início da semana será. O 

cronograma depende de na segunda-feira ser entregue o projeto final com os ajustes pedidos 

pela CET para a publicação da Portaria hoje ou no início da semana. As duas coisas sendo 

efetivadas, aprovaremos o projeto no início da semana e os três projetos poderão ser 

executados.   

 

Mauro – ótimo, muto bom. Então no dia 26 poderemos ver o início da instalação dos projetos, 

parabéns. 

 

José Renato – este é o objetivo. Você sabe que de nossa parte temos feito um esforço 

grande. Dependemos de uma série de fatores e vocês viram que nesses projetos há uma 

série de itens que são estudados e analisados. Não faltou esforço nosso e nem dos escritórios 

para chegarmos em alguma proposta interessante.  

 

Mauro – ótimo, está bom. Quem está coordenando a reunião? A minha proposta é não 

continuarmos. O tempo previsto eram duas horas, as pessoas tem outras coisas para fazer. 

Íamos discutir outras pautas, temos comissão eleitoral e a rede de mobilidade a pé. Se não 

houver um informe para pelo menos encaminharmos a questão das eleições, eu sugiro que a 

gente termine.  

 

Luiza – é uma decisão coletiva. A apresentação está aqui, se as pessoas entenderem que é 

melhor fazermos uma nova reunião eu não me oponho. Não sei o que o José Renato, a Rose, 

Michele, etc, acham.  

 

Rose - a reunião ficou esvaziada, o assunto da Rede de Mobilidade a Pé tem uma relevância 

muito grande para nós e para os conselheiros e acredito que não é mais o momento de 

apresentarmos hoje. Concordo com o Mauro, vamos tratar disso numa outra reunião.  
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Luiza – ok. De fato a apresentação da Rede ficou desconecta depois dessa apresentação, 

desse debate todo e é um assunto relevante. Combinaremos uma nova data talvez para o 

início de janeiro.  

 

Rosa – Luiza, já preparamos um calendário para as reuniões de 2021. Estamos finalizando e 

vamos enviar para todos os membros aprovarem. Está prevista a reunião da CTMP para a 

segunda quinzena de janeiro. Para este ano ainda teremos mais duas Câmaras Temáticas, 

uma na terça e uma na sexta. Depois virá a semana de Natal e Ano Novo e aí fica muito difícil 

marcarmos outra reunião.  

 

Luiza – é, acho complicado ainda este ano. 

 

Mauro – para mim ok. Quando a Maria Teresa não vem acho que a gente precisa ter certeza 

de quem é que está coordenando. O que aconteceu hoje foi um exemplo disso. Não tivemos 

coordenação de falas, não tivemos contextualização, ficamos ouvindo os projetos sem 

entender o contexto e acho importante a gente voltar. Agora gostaria de desejar um bom final 

de ano a todos, pois estamos no mesmo time e espero que consigamos continuar caminhando 

em direção a uma cidade melhor.  

 

Rosa – apenas lembrando que cada Câmara Temática tem um coordenador e a Luiza é a 

Coordenadora desta Câmara, esteve presente na reunião o tempo todo.  

 

Luiza – me desculpe Mauro, na próxima vez nos atentaremos e nos organizaremos.  

 

Mauro – ok, está tudo certo, vamos em frente.  

 

José Renato – bom final de ano a todos e vamos continuar trabalhando.  

 

 

Observações do Chat: 

 

[10:27] PMSPEventos042 - Bom dia, tem um participante que entrou como "desenagawa", poderia 

informar o nome para colocarmos na Ata. Obrigada. 

[10:28] MAURO CALLIARI (Convidado) - Flavio, seria interessante depois você amarrar as 

apresentações e comentar: prazos, status das obras, etc.  

[10:29] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) -  Gostaria de informar que tem uma pessoa com 

deficiência visual neste grupo. Se puderem descrever a tela. 

[10:30] flavio soares (Convidado) 

MAURO CALLIARI (Convidado) faço uma finalização expressa 

[10:33] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - 30 pessoas? 

[10:35] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado)  -  pelo geosampa, quantos moram por ali? 
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[10:37] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - eu procuro depois da reunião... só quero 

saber se o número é significativo, nada mais. Obrigada 

[10:38] Sandra Ramalhoso (Convidado) - Eu queria falar sobre a praça. 

[10:39] Ana Carolina Nunes (Convidado) - vamos fazer os comentários ao final das 3 

apresentações 

[10:42] MAURO CALLIARI (Convidado) - por favor, quem está perto da manifestação precisa 

desligar o microfone! 

[10:42] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) -  Muito barulho de fundo... 

[10:45] Ana Carolina Nunes (Convidado) - não esqueça de descrever o conteúdo visual da 

apresentação, por favor 

[10:46] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) - Favor descrever o que tem nos slides. 

(1 curtiu) 

  

[10:47] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - os slides apresentam vários textos sobre os  

princípios adotados para o desenvolvimento do projeto 

[10:47] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - são todos textos que de alguma forma estão 

sendo lidos pelo apresentador 

[10:47] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - não há imagens ainda 

(1 curtiu) 

[10:47] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - agora começam as propostas 

[10:47] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - ele apresenta uma planta na forma de 

desenho onde ele apresenta local de intervenção 

[10:48] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - ele está de alguma forma descrevendo o que 

está vendo 

[10:48] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - mudou o slide 

[10:48] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - destacou alguns trechos que serão objeto de 

intervenção 

[10:49] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - agora ele apresenta um desenho que mostra 

uma faixa de travessia na via 

[10:49] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) -  agora temos um corte 

[10:49] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - ele mostra um trecho entre dois prédios, 

calçadas, via, calçada e prédio 

[10:50] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - ele está correndo os slides então está difícil 

de descrever, desculpe 
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[10:50] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - novamente ele apresenta um desenho 

destacando a área de intervenção 

[10:50] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) - Obrigada! 

[10:50] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - o detalhamento do novo slide é de um 

cruzamento com a inclusão de faixas de pedestres com esquinas alargadas 

[10:51] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - não dá para saber onde é 

[10:51] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - não enxergo para ler 

[10:51] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - novamente um slides apresentando em 

planta (desenho) as intervenções em que haverá alargamento de calçadas, mudança de esquinas 

9alargamento) e novas faixas de pedestres 

[10:51] Sandra Ramalhoso (Convidado)  - As pessoas com deficiência visual conseguem ler o chat? 

[10:51] Irene de Barros (Convidado) -  Bom dia, pessoal, só pra que saibam a pessoa com 

deficiência visual citada aqui, sou eu, tenho baixa visão, isso significa que o estão mostrando, eu 

não identifico 

 [10:52] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - devo parar de descrever, é isso? 

[10:52] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) - Helena, pode continuar... Obrigada!!!  

[10:53] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - os desenhos nos slides são plantas com 

detalhes de áreas que sofrerão intervenção 

[10:53] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - tem alguns detalhes de balizadores, tótens e 

mobiiários 

[10:53] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - a imagem desapareceu 

[10:54] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - o slide apresenta um desenho com calçadas 

alargada na esquina, faixas de pedestres e alguns equipamentos como tótens antes apresentados 

[10:54] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - o transporte de mercadoria ele sugere que 

seja realizados por carrinhos de carga 

[10:55] MAURO CALLIARI (Convidado) 

Flavio e J. Renato. É importante a gente entender o status desses três projetos. Quando 

começam? Quando terminam? O que é permanente? O que é perene? Custo, etc? Faltou a 

contextualização.  

 [10:55] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - o slide apresenta vários círculos que imagino 

que sejam locais de intervenção 

[10:55] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - ele está passando a seta do mouse para 

apresenter o que fará em cada um daqueles círculos 

[10:55] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - só por voz sem proheto 

[10:56] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - praça com desenho muito pequeno 
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[10:56] MAURO CALLIARI (Convidado) - Está muito demorada a apresentação.  

 [10:56] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - o ponto de conforto é uma imagem com 3 

círculos cujos desenhos não apresentam detalhes 

[10:56] Ana Carolina Nunes (Convidado)  - pessoal, precisamos q vcs encaminhem as 

apresentações para o final 

[10:57] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - os dois pontos aos quias ele se refere são as 

duas calçadas 

[10:57] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) -  o desenho de espaço público genérico que 

aponta uma intenção, apenas uma ideia que precisa ser desenvolvida ainda 

[10:58] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - novamente uma planta na forma de desenho 

co toda a área de intervenção 

[10:59] flavio soares (Convidado) - MAURO CALLIARI (Convidado) acho que vou responder à sua 

pergunta por aqui. Os projetos já foram analisados pela CET, que pediu alguns ajustes e estamos 

trabalhando neles. Estamos repensando a implantação para acontecer em janeiro (em vez de 

dezembro, como era o planejamento). Acho que o principal ponto de discussão se refere às ruas 

compartilhadas - será se não é o momento de aproveitar o Manual de Ruas e assumir que pode 

fazer uma pintura de compartilhamento e usar esses projetos para isso? Desculpe se tiver 

esquecido de algo 

[10:59] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado)  - ele está apresentando rimeiro uma planta, 

depois um 

[10:59] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - são imagens que mostram ideias 

[10:59] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) -  de porpostas que ainda serão desenvolvidas 

por eles 

[10:59] Irene de Barros (Convidado) - Obrigada, Helena 

[11:01] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) - Como estou entrando agora, tenho uma pergunta para 

os projetos: o plano de acessibilidade está incluído, não é? Piso tátil, comunicação e sinalização, 

semáforos sonoros e com temporizador, totens com acessibilidade etc. 

[11:01] PMSPEventos042 

Ordem de inscrições para perguntas:  

[11:01] PMSPEventos042 

1 - Sandra Ramalhoso 

[11:01] PMSPEventos042 

2 - Sr Élio 

[11:01] PMSPEventos042 

3 - Mauro Calliari 
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 [11:02] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) 

helena 

[11:03] Mayra Rodrigues (Convidado)  -  posso responder à Sandra? 

[11:03] PMSPEventos042 

4 - Cecilia Oka 

[11:03] desunagawa (Convidado) - Não sei se nos locais onde serão instalados estes projetos 

existem ciclovias, mas fica a pergunta, existirá integração desta modalidade de transporte? 

[11:05] PMSPEventos042 

Ordem das Perguntas 

1 – Sandra Ramalhoso 

2 – Élio 

3 – Mauro Calliari 

4 – Cecilia Oka 

5 - Irene Barros 

6 - Helena 

[11:05] flavio soares (Convidado)  - desunagawa há duas ciclofaixas na cruzando a praça da Vila 

Maria, tanto na Curuçá quanto na Guilherme Cotching. A da Curuçá, pelas contagens da CET, tem 

mais de 1.200 ciclistas/dia, é muito usada e elogiada pelo operacional da CET, que inclusive 

gostaria de fazer uma ligação dela com a Penha. Já há paraciclos na praça, mas não prevemos 

maior integração com ciclistas 

[11:09] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - Bom dia a todos. É um prazer estarmos 

aqui. 

[11:09] Ana Carolina Nunes (Convidado) - as apresentações serão enviadas por e-mail depois, 

certo? 

[11:10] desunagawa (Convidado) - Na Vila Buarque, na rua do projeto piloto, temos plataformas 

que foram colocadas em alguns pontos para nivelar a rua com a calçada. Quem fica responsável 

pela limpeza debaixo delas, pois o lixo acaba se acumulando, principalmente após as chuvas. 

 [11:11] flavio soares (Convidado) - Ana Carolina Nunes (Convidado) - o material está no site do 

IABsp: https://www.iabsp.org.br/ruas-vivas/. Ao final do processo, vamos atualizar os projetos que 

estão lá também 

[11:11] Bibiana Tini (Convidado)  - podemos enviar os ppts! :) 

[11:13] flavio soares (Convidado) - Será se fazemos uma rodada com todas as perguntas? 

[11:14] Bibiana Tini (Convidado)  - acho uma boa flavio 

[11:14] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - a minha é bem rápida e simples 

https://www.iabsp.org.br/ruas-vivas/
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[11:15] Rose (Convidado) 

As apresentações serão disponibilizadas? 

[11:15] Bibiana Tini (Convidado) - podemos mandar, Rose 

[11:15] Bibiana Tini (Convidado) - mas tem algumas coisas no site do 

iab https://www.iabsp.org.br/ruas-vivas/ 

[11:16] Bibiana Tini (Convidado) - precisamos só atualizar as propostas no site 

[11:19] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - posso responder ao Mauro? 

[11:20] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - são três meses 

[11:20] Bibiana Tini (Convidado) 

Valter, a gente combinou de todos perguntarem primeiro 

[11:20] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - mas vale lembrar que são três meses 

[11:22] Ana Carolina Nunes (Convidado) - pessoal, sugiro que encerremos esse tópico às 11:30, 

ok? porque precisamos passar outros 

 [11:22] flavio soares (Convidado) - MAURO CALLIARI (Convidado) até por conta do atraso, já 

estamos trabalhando com a perspectiva de implantar por mais tempo, 3 meses em vez de 1. 

Então iríamos do começo de janeiro até a páscoa, mais ou menos, pensando tb no potencial dos 

locais de comércio 

[11:22] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado)  - posso deixar aqui a minha questão 

[11:22] Bibiana Tini (Convidado) - combinado ana!  

[11:22] PMSPEventos042 

Ordem das Perguntas - Próximos 

6 – Helena 

7 – Valter Luis 

8 – Luiza Gomide 

[11:26] Bibiana Tini (Convidado) - Muito obrigada pela sua fala, Irene!!! 

[11:26] Cecilia Oka - Proceja (Convidado) - É uma questão de direito e visibilidade das pessoas 

com deficiência. 

[11:28] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Para o caso das três propostas pergunto: 

qual foi o método, os instrumentos e os resultados para o desenvolvimento dos 

levantamentos que geraram o diagnóstico do local que foi objeto da proposta? O material 

está escrito, foi divulgado em sua totalidade? 

[11:29] MAURO CALLIARI (Convidado) - Gente, é preciso manter a ordem nessas falas. 

https://www.iabsp.org.br/ruas-vivas/
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[11:30] Ana Carolina Nunes (Convidado)  - pessoal, eu terei que sair às 11h40. sugiro então que, se 

houver tempo, a Luiza apresente sobre a rede em 10 minutos, no máximo.  

[11:33] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Muito obrigada, ficou claro. Minha sugestão 

é utilizar futuramente, alguns métodos da Iniciativa Bloomberg 

[11:33] Mayra Rodrigues (Convidado) - Obrigada! Sim vamos verificar, obrigada! 

[11:34] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Mesmo que não seja para este trabalho, veja 

com a Hannah 

[11:34] Sandra Ramalhoso (Convidado) ingressou na reunião. 

[11:35] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado)  -  eles são muito acessíveis 

[11:35] Mayra Rodrigues (Convidado) - Sim, estamos em contato com ela. Obrigada 

[11:35] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Entendo, Valter, obrigada 

11:36] José Renato Melhem SMT (Convidado) - Mesmo que não seja para este trabalho, veja com 

a Hannah. A Hannah do IAB está acompanhando todo o processo 

[11:36] PMSPEventos042 

Ordem das Perguntas - Próximos 

8 – Luiza Gomide 

9 – Luciana Trindade 

10 – Sandra Ramalhoso 

[11:37] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Como cidadã, tenho receio que o provisório 

vire definitivo, apenas isso. 

[11:39] Ana Carolina Nunes (Convidado) - caros, preciso sair. gostaria que fosse registrado em ata 

o meu comentário, com meu incômodo porque dificilmente alguma das pautas que foi sugerida 

por nós será tratado. Quando uma pauta vem sugerida pelo poder público, o mínimo que 

esperamos é q se planeje o tempo de apresentação para que não suplante as demais. Espero que 

isso não se repita 

[11:39] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - Helena, também queremos que os projetos 

sejam desenvolvidos, por nós ou outras equipes... Mas o fato é que nem um provisório de dez 

dias estamos conseguindo... 

[11:41] MAURO CALLIARI (Convidado) - Professor Caldana. Essas considerações não foram feitas 

antes das apresentações. Obrigado por trazê-las. E a Câmara de Mobilidade a pé é sempre aliada 

dos projetos bons como esses. Tudo parece voltar à velocidade de implentação e à falta de 

coordenação entre os diversos órgãos .  

 [11:41] HELENA NAPOLEON DEGREAS (Convidado) - Vamos adiante Valter... continuar 

batalhando por uma cidade melhor... para a minha vida acho que não vai dar, quem sabe para os 

mais jovens... rs 
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[11:41] Irene de Barros (Convidado) - Mas se pode se tornar permanente, é preciso que seja 

amplo e acessível porque tem a questão do custo 

[11:42] VALTER LUIS CALDANA JUNIOR (Convidado) - Com toda certeza Irene. 

[11:44] PMSPEventos042 

Ordem das Perguntas - Próximos 

8 – Luiza Gomide 

 


