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Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
 
 

Data:  08 de junho 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. José Eduardo Canhadas – CET 

7. Júlio Rebelo - CET 

8. Luciana Duran – SMT 

9. Luan Chaves - SMT 

10. Luiza Gomide - CET 

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

12. Michele Perea – SMT 

13. Rosa Oliveira – CET 

14. Rosemeiry Leite – CET  

15. Rubens Alves – CET 

16. 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. Luciana Trindade – Regional Centro 

5. Helena Degreas – integrante da CTMP 

6. Maria Ermelina Malatesta - Idosos 

7. Mauro Calliari - Mobilidade a Pé 

8. Sandra Ramalhoso – Pessoas com Deficiência 

 

Observadores: 

 

1. Beatriz Rodrigues 

 

 

Luciana Duran – cumprimentou todos, agradeceu a participação, anunciou a pauta e 

desejou uma boa reunião. 

 

Diego – cumprimentou todos e informou que faria a apresentação sobre a utilização dos 

Recursos do FUNDURB para Mobilidade e Transportes em duas partes: primeiro falaria do 

que foi executado em 2020 e depois sobre o planejamento que está sendo feito para 2021.  

Obs. a apresentação será disponibilizada.    
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Ana Carolina – ficou um saldo de 9 milhões de 2019 e um de 18 milhões em 2020. Queria 

entender se devemos somar os saldos? Se isso que estão prevendo é considerando o que 

há em caixa dos anos anteriores ou não; ainda poderá se somar?   

 

Diego – quando analisamos o saldo por secretaria não necessariamente ele voltará neste 

exercício com os mesmos valores por secretaria. Primeiro o FUNDURB tem que fazer o  

cálculo das cotas. Na última reunião do FUNDURB essa cota de 30 % da Habitação estava 

abaixo porque com os recursos remanescentes da Habitação não cumpríamos esta conta. O 

FUNDURB ainda terá que calcular quanto precisamos para cumprir as cotas de mobilidade 

e de habitação e, com o recurso que ficar destinado a cada grupo, farão a distribuição por 

secretaria. Mesmo dentro da cota de mobilidade a SMT não é a única que utiliza.  

 

Ana Carolina – agora ficou claro. Para nós, as outras cotas de mobilidade também 

interessam; p.ex., o que será utilizado para calçadas pela SIURB. É importante saber quais 

são as que estão previstas em toda a cota de mobilidade. Para uma próxima discussão 

sobre essas previsões é importante que saibamos sobre as outras secretarias que fazem 

parte da mesma cota.   

 

Mauro – interessante como demora para vir o reescalonamento da verba do FUNDURB. 

Estamos em julho e vocês ainda não sabem como ficará em 2021 a redistribuição. Na 

escolha dos pontos do aumento das calçadas para travessia segura, vocês estão 

considerando o relatório recente da CET de cruzamentos e mortes? Se não estão, como 

conseguiriam reajustar em cima desses dados? Em relação às contratações, não seria 

melhor garantir que naquele ano se tenha o projeto executivo e a execução de uma só vez? 

Com relação às calçadas, queria saber se aquela verba do programa de metas (1 milhão e 

meio ou 2 milhões de metros de calçadas) tem alguma relação com o FUNDURB?  

 

Diego – em relação a demora dos valores remanescentes, a Fazenda teve que prorrogar o 

prazo para pagamentos de restos a pagar; basicamente as medições que foram 

processadas até dezembro de 2020. Para apurar o saldo é necessária a certeza que todos 

os pagamentos de 2020 foram processados e pagos. Em relação a escolha dos locais, os 

projetos funcionais são elaborados pela CET.  

 

Luan – no programa de metas uma das ações é o tratamento dos pontos críticos junto com 

os próprios projetos de redesenho urbano. Grande parte que constam dessa lista estarão  

incluídos em vários programas. Alguns nas áreas calmas, outros no via segura 

principalmente, alguns pontos da avenida do Estado p.ex. e outros pontos em outras obras. 

Em relação a contratação dos projetos executivos, estamos trabalhando para que 

consigamos fazer uma implantação mais integral, do jeito que entendemos que deve ser. 

Temos dificuldade em licitar o projeto executivo e a obra na mesma licitação porque os 

projetos funcionais elaborados pela CET não foram feitos com base em levantamento 

planialtimétrico. Portanto, a contratada entregará os planos altimétricos para nós para que 

tenhamos um bom projeto executivo e contrataremos a obra depois. De fato, quando 

contratamos em separado há um tempo maior, mas contratando junto há uma possibilidade 

muito grande de dar problema.  

 

Mauro – para entender, em 2022 vem o projeto de execução? 
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Luciana Duran – sim, é necessário ter o projeto realizado. Ratificando o que disse o Luan, 

as vezes vemos obras inacabadas ou não tão adequadas e isto se deve porque a base não 

foi a melhor. O melhor é ter um projeto executivo bem feito e depois iniciar a licitar as obras 

com base no executivo. O objetivo é que seja em 2022, se não tivermos nenhum problema. 

 

Luan – no planejamento, em nossos cronogramas estamos colocando uma coisa que 

chamamos entre aspas de “risco TCM”. Se tudo der certo a previsão é 2022, se houver 

algum contratempo poderá se estender um pouco mais. Depende um pouco de cada 

projeto, p.ex., a área calma de São Miguel são oito meses de obra. O escopo de nossa 

licitação de projetos executivos reúne levantamento planialtimétrico, projeto executivo, 

memorial descritivo e planilha orçamentária. Estamos contratando este pacote que é 

praticamente tudo da licitação da obra. 

 

Gilberto – quanto significa aproximadamente no orçamento da SMT, os recursos do 

FUNDURB? 

 

Diego – não tenho essa conta pronta. A parte de investimento de obra no exercício passado 

foi quase tudo FUNDURB e uma parte do Fundo de Desenvolvimento Social. Podemos fazer 

essas contas e enviar para vocês junto com a apresentação.   

 

Luciana Trindade – Diego, entrei atrasada, foi apresentado quanto foi feito de metragens 

de ciclovias e calçadas?   

 

Diego – não, mas podemos levantar e enviar para vocês. Você é nossa conselheira no 

FUNDURB, correto? 

 

Luciana Trindade – sim. Sem problemas, eu aguardo. Recebi uma informação de que a 

CET já iniciou os trabalhos de rotas acessíveis no perímetro do Hospital Pérola Byington, 

Terminal Santa Isabel e Estação de Metrô Santa Cecília. Gostaria de colocar essa pauta 

para uma próxima reunião ou saber se alguém poderia dar alguma informação agora.  

 

 Luciana Duran – podemos levantar essa informação e trazer numa próxima reunião. 

 

Júlio – apresentou a Análise de atropelamentos envolvendo motociclistas. Fechamos com 

809 óbitos no final de 2020. Obs. a apresentação será disponibilizada. 

 

Maria Teresa – acho que faltou na apresentação um mapa que era de atropelamentos. Se 

você conseguir localizar e puder compartilhar acho que é do interesse desse debate.  

 

Júlio – vou tentar localizar. 

 

Mauro – a percepção de segurança na cidade piorou. A apresentação mostrou que se no 

longo prazo percebemos uma redução nos indicadores, no curto há muita coisa importante 

para fazer. Foram levantadas questões interessantes; talvez a mais importante é que não é 

somente que há mais gente morrendo. Em um ano onde há menos pessoas circulando esse 

número significa que a periculosidade dos acidentes aumentou. É importante separar 

delivery, mas também há muita gente despreparada circulando. São situações diferentes 
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que exigem o mesmo tipo de solução que é a fiscalização. Seria importante registrar as 

ações que deixaram de ser feitas do ponto de vista da fiscalização. Ano passado houve 

afrouxamento de blitz e o não envio de multas por resolução do CONTRAN; sensações de 

impunidade. Qual o percentual estimado de motociclistas que está andando na rua sem 

pagar IPVA e sem ter a situação regularizada? Tenho a impressão que coisas básicas 

deveriam estar sendo feitas e não estão. Acho que não estamos caminhando em direção à 

raiz do problema no que diz respeito a segurança.  

 

Júlio – quem faz as blitz de trânsito é a polícia militar; a CET não tem competência p.ex. 

para pegar documentação do usuário. Em função da pandemia a PM suspendeu as ações 

presenciais de fiscalização. Nós também reduzimos o efetivo em campo em função da 

pandemia. Não tenho o percentual em relação aos motoristas que estão circulando sem 

estarem devidamente regularizados (IPVA, carteira, etc). O policiamento de trânsito é quem 

poderia fornecer esses dados. Em relação ao delivery e treinamento temos uma área de 

treinamento dentro da CET que está sendo envolvida para que também realizem o 

treinamento do CONDUMOTO. Sobre a percepção de insegurança, a dificuldade é estarmos 

em vários locais com um efetivo menor (fiscalização). A fiscalização eletrônica é um 

instrumento importante, mas existem equipamentos eletrônicos que não conseguem 

capturar a presença da moto. Há um laço indutor que é posicionado na via e ele pega 

massa metálica; ele conta milissegundos a distância percorrida entre um laço detetor e 

outro. A massa metálica da moto é pequena para fazer essa detecção e ela passa entre os 

laços. Há um outro equipamento que dispõe de um feixe que consegue capturar que é o que 

chamamos radar tipo C (não trabalha com laço indutor). Esse equipamento pega todas as 

faixas e então consegue detectar a moto. Temos buscado essa alteração que seria o ideal. 

Para pegar o motociclista na contramão só mesmo a presença do agente. Tudo também é 

uma questão de consciência e a sensação que temos é que infelizmente a sinalização de 

trânsito simplesmente está ali, segue quem quer. Muita gente entende a sinalização de 

trânsito como uma sugestão e não como obrigação.  

 

Gilberto – minha dúvida acabou sendo respondida pelo Júlio. Não tinha visto nenhum ponto 

prevendo a colocação de radares que pegassem moto também e não sei se esses radares 

seriam instalados na alteração de semáforos relacionada aos pontos críticos. Outro ponto é 

que ouvi do próprio sindicato dos motociclistas que as mochilas são elementos perigosos e 

alguns acidentes são decorrentes dessa utilização. Há previsão de na regulamentação 

mexer com essa questão?  Há a intenção da SMT em regularizar o serviço de entrega com 

as operadoras de aplicativos? 

 

Júlio – a mochila não é permitida, mas sim o transporte por baú. Ela causa problemas para 

o próprio entregador. Vimos buscando não permitir e seguir a Lei, que não permite o 

transporte com as mochilas. Temos estudos em relação a isso e inclusive em relação ao 

tamanho do baú e a carga possível dentro dele, que também é um elemento que pode 

causar acidentes. Estamos estudando dimensões e carga máxima permitida.  

 

Luciana Duran – sobre a regulamentação dos serviços de entregas com as operadoras de 

aplicativos, foi publicada no dia 26 do mês passado; temos um mês para apresentar uma 

regulamentação e o grupo já está trabalhando nos critérios tanto para as operadoras como 

para motociclistas, motocicletas e bikes. Está tudo em análise e logo que tivermos uma 
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pauta mais consolidada traremos os membros interessados para debatermos os pontos 

específicos.   

 

Maria Teresa – informando que na próxima reunião do CMTT teremos a apresentação 

sobre o plano de ação dos próximos quatro anos do Vida Segura e isso integrará a pauta.  

 

Luciana Trindade – de novo coloco minha indignação de não termos a comissão de 

acessibilidade e ficarmos sabendo das ações da SMT/CET depois, quando são 

apresentadas aqui. Outro ponto é que fazemos as discussões por aqui, mas não nos 

debruçamos no  decorrer do processo e como CT precisamos aprofundar as questões. Em 

Macapá o prefeito criou um grupo de WhatsApp com a comunidade e as obras que estão 

feitas em determinado bairro a população consegue acompanhar em tempo real. Outra 

coisa é que gostaríamos que numa próxima apresentação, fosse feito um aprofundamento 

nas rotas acessíveis. Moro do lado do Terminal Princesa Isabel, entendo que o assunto está 

sendo discutido com o Conselho da Pessoa com Deficiência, mas não foi trazida aqui para 

discussão com os conselheiros. Outro ponto é sobre o programa de travessia segura; 

gostaria de saber quais foram os pontos pensados para as travessias e sobre a 

implementação de 2.800 faixas de travessias para pedestres. Falamos aqui em reunião com 

o secretário presente que há uma faixa em frente a SMT irregular, cheia de ondulações. 

Gostaria de participar dessa discussão e entender como a faixa é feita. Falando pela Meli:  

ela quer saber se a CET planeja fazer alguma pesquisa sobre a opinião dos pedestres em 

relação ao novo tipo de programação semafórica com quatro segundos de verde e o resto 

de vermelho intermitente? Educação de trânsito para motociclistas em relação a pedestres 

também faz parte das ações da CET?  Mais uma questão minha, sobre semáforos sonoros, 

está sendo discutido pela CET? 

 

Maria Teresa – em relação as pautas, tudo que temos de novidade trazemos para o debate 

aqui. Se quiserem discutir algum outro assunto, poderão solicitar. Basta falar com a Ana 

Carolina e incluímos. Com a nova regra do Regimento Interno, com vinte dias de 

antecedência vocês poderão encaminhar também solicitações de pauta para o CMTT e a 

comissão executiva delibera quais pontos entrarão. As rotas acessíveis são feitas pela 

SMT/CET em conjunto com SMPED. É um projeto da SMPED que na responsabilização do 

programa de metas ficou a cargo da SMT cuidar da execução da implantação. Temos toda 

aquela fase que já foi elaborada que é do projeto básico, das definições das diretrizes de 

como serão as botoeiras sonoras e estamos organizando agora o termo de referência para 

contratação do projeto executivo e a obra. Quando a licitação for publicada avisaremos a 

CTMP e quando os projetos começarem a ser desenvolvidos, que já tivermos empresa 

contratada, ela virá aqui discutir conosco como o projeto está sendo desenvolvido e quais a 

diretrizes. Neste momento estamos preparando o termo de referência para contratação dos 

projetos e obras. O que temos são os projetos básicos e se quiserem podemos trazer aqui 

as equipes que cuidam desses projetos para apresentar para vocês. Temos dois projetos 

que são a travessia segura e o pedestre seguro. Os dois se sobrepõe e um tem haver com o 

redimensionamento do tempo de travessia que foi alterado e o Decreto agora diz que temos 

que levar em consideração não somente a distância a ser percorrida, mas também o volume 

e o perfil dos pedestres (Estatuto do Pedestre) e outro trabalho que temos é o de novas 

faixas de pedestres. Ainda não temos o mapa de onde elas serão; iremos projetar em 

função das necessidades de segurança viária em locais onde sabemos que há mais 

atropelamentos outros temos que abarcam essa questão. Temos também as obras de 200 
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esquinas que iremos readequar as aproximações (avanços de calçadas na esquina). Serão 

ajustes de geometria junto da faixa de pedestres (junto da esquina ou meio de quadra). Os 

croquis dos projetos funcionais já estão elaborados e vamos licitar a contratação de projetos 

executivos. Temos reuniões semanais com a equipe. Sobre a faixa do Shopping Light, a 

CET estava verificando o que fazer. Realmente precisa ser corrigida. Júlio, tem novidades 

sobre isto? 

 

Júlio – o que tenho é que a faixa deverá ser removida e repintada. O pavimento é de 

concreto é a maioria dos ônibus passa pelo lado direito onde há um desgaste maior do que 

do lado esquerdo e realmente há uma sobreposição.  

 

Luciana Trindade – faço um apontamento no quadrante do Teatro Municipal (Ipiranga x 

Barão de Itapetininga), de mais cinco faixas que estão nessa mesma condição.  

 

Júlio – também fiz um levantamento a semana passada, mas se quiser me passar vejo a 

possibilidade de fazermos o mesmo processo: apagar e fazer a pintura normalmente. A 

primeira que faremos será a do Viaduto do Chá (Shopping Light).  

 

Maria Teresa – a respeito da educação de trânsito para motociclistas sobre os pedestres, já 

temos alguns cursos para motociclistas: pilotagem segura/online, motofretista, que precisa 

ser homologado pelo DENATRAN e existe um outro que é destinado não somente para os  

motociclistas, mas também para outros usuários, que é de reciclagem ressaltando as 

questões de segurança viária e que é feito junto  com o CPTRAN. Este curso também está 

sendo gravado para ser feito online. Há diversas abordagens de capacitação e de educação 

no trânsito para motociclistas e o pedestre é uma das preocupações com certeza. Sabemos 

dessa sensação de insegurança, vários fatores tem contribuído para tal e fazer o 

comportamento do cidadão voltar ao correto também é difícil. O processo de reeducação é 

demorado. Sobre a pesquisa de opinião (vermelho intermitente), é um assunto polêmico. 

Existem as normas que seguimos do DENATRAN, sabemos que nem sempre existe uma 

clareza de entendimento e, na minha opinião, ao invés de mudarmos a regra a todo 

momento, seria mais importante fazermos campanhas de conscientização explicando a 

regra para que todos conheçam e se situem com segurança.  

 

Júlio – esta questão do piscante foi sempre polêmica desde sua implantação, mas depois 

que se entende - por isso as campanhas são importantes -, a pessoa fica mais segura. 

Inclusive, quando saímos do país encontramos essa situação em outros locais. O que não 

podemos ter são duas linguagens (alguns semáforos com essa regra e outros não). Com 

uma só linguagem tende a ficar mais fácil desde que tenhamos uma campanha maior de 

divulgação.  

 

Mauro – queria reforçar a questão do encaminhamento; falamos de várias soluções de 

engenharia e desenho e a questão da fiscalização, por envolver outras áreas, sempre fica 

pendente e é muito importante. Ótimo que vocês pautaram o assunto para o CMTT e penso 

que os responsáveis devem estar presentes (PM, CPTRAN, CET, etc). Há várias ações, 

mas  o número de alcance delas é muito pequeno. Acho que realmente deveríamos investir 

nessa conversa da fiscalização; sei que não diz respeito totalmente aos presentes aqui, mas 

reforço esta necessidade.  
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Maria Teresa – diz totalmente respeito a nós pois cuidamos da execução do programa Vida 

Segura. O Luan é o responsável dentro da assessoria técnica, estamos atentos e são várias 

frentes simultâneas. Ele vai detalhar todas as ações previstas no programa para o período 

de 2021-2024. Terminamos o primeiro período e agora para podermos publicar o segundo 

Decreto, que é o próximo plano de ação, daremos publicidade e depois sai o Decreto do 

Prefeito. Há o envolvimento de todas as secretarias que integram o Comitê Permanente de 

Segurança do Trânsito.   

 

Luciana Trindade – essa gravação poderá ser disponibilizada para os conselheiros para 

uma discussão no grupo?  

 

Maria Teresa – temos a Ata que preparamos e a gravação é muito pesada; não sei se do 

ponto de vista técnico faz sentido.  

 

Luciana Trindade – outra coisa, percebo que em alguns conselhos as reuniões são 

transmitidas pelo YouTube.  

 

Maria Teresa – são facilitações para tornar a reunião mais pública; eu, a Vanessa e o 

Fernando Caires conversamos sobre a possibilidade de termos um link só (fixo) que ficaria 

no site e qualquer pessoa que quisesse poderia entrar. Estamos tentando melhorar a 

acessibilidade dessas reuniões. Claro que temos que seguir o Regimento e a pessoa não 

teria direito a voz se não houver tempo (marcar o tempo da fala), pois pode virar bagunça e 

não teríamos uma reunião produtiva. Vamos também organizar a questão da acessibilidade 

para integrarmos as outras câmaras temáticas.  

 

Luciana Trindade – excelente. Estamos num grupo de transporte de pessoas com 

deficiência que pautam essa questão. Quem bom que está caminhando e quem sabe agora 

conseguimos alinhar essa questão e participar mais efetivamente. 

 

Maria Teresa – antes de encerrar, tínhamos ficado de trazer um retorno a respeito daquele 

óbito do ônibus que a Sandra trouxe na última reunião. Não sei se lembram, a Sandra 

informou que o ônibus havia andado com a porta aberta e uma mulher caiu e veio a óbito. 

Houve um questionamento em relação as regras da SPTrans sobre o fato de ser permitido 

ou não o motorista andar com a porta aberta. O caso vem sendo apurado internamente, o 

motorista foi afastado por ter conduzido de forma proibida. Queria deixar claro para todos 

que isto não é autorizado pela SPTrans, que essa condução inadequada é fiscalizada 

(penalidade gravíssima no contrato de concessão). No regulamento de sanções e multas – 

2018 se não me engano -, passou a ser um tipo de penalidade gravíssima e há um código 

que é “veículo trafegando com a porta aberta”, entre outros. Em 2018 tivemos 26 

suspensões que foram realizadas por esse motivo; 2019, 51 e em 2020 tivemos 09.  Queria 

deixar claro que não é permitido, que fiscalizamos e autuamos quando isso acontece.  

Agradeço a presença de todos e fiquem atentos ao convite para participação na próxima 

reunião do CMTT.  
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CHAT: 

Pauta: 

· Utilização de recursos do FUNDURB para mobilidade e 

transportes; 

· Análise de atropelamentos envolvendo motociclistas. 

  

[10:16] Ana Carolina Nunes (Convidado) 

Diego, vc pode enviar por email pro grupo, por gentileza? 

 [11:46] eliojbc (Convidado) 

Júlio: Também na Brasil com Atlântica e Guadalupe 

[11:49] Mauro Calliari (Convidado) 

Tereza, acho que o tema da insegurança nas ruas com relação às motocicletas merece mais 

aprofundamento. Sugiro que na discussão sobre SEgurança Viária no CMTT, seja trazido também 

o poto de vista da FISCALIZAÇÃO, se preciso com a poresença dos entes fiscalizadores da 

cidade.,como a PM.  

[11:49] Maria Teresa Diniz 

exatamente, será tratado com esse enfoque também.  

[11:50] Mauro Calliari (Convidado) 

ótimo, obrigado! 

[11:50] Maria Teresa Diniz 

fiscalização é um dos eixos do PSV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


