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Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
 
 

Data:  10 de agosto de 2021 (terça-feira) 

Horário: 10h às 12h (online) 

  
 

Participantes | Poder Público: 

 

1. Diego Xavier Leite – SMT 

2. Diógenes Campanha – Imprensa SMT 

3. Eduardo Macabelli - CET 

4. Evely Trevisan Lacerda – CET 

5. Everton Costa Wagner - SMT 

6. José Eduardo Canhadas – CET 

7. Júlio Rebelo - CET 

8. Luan Chaves - SMT 

9. Luiza Gomide - CET 

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

11. Michele Perea – SMT 

12. Nancy Schneider - CET 

13. Rosa Oliveira – CET 

14. Rosemeiry Leite – CET  

 

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. Maria Ermelina Malatesta - Idosos 

5. Mauro Calliari - Mobilidade a Pé 

6. Sandra Ramalhoso – Pessoas com Deficiência 

 

Observadores: 

 

1. Igor Baran 

 

 
Maria Teresa – abriu a reunião. 
 
 
Diego – Apresentou o Programa de Metas (monitoramento) 2021-2024. Obs.: a 

apresentação será disponibilizada. 

 

Mauro – agradeceu e elogiou a apresentação. O pacote de redução de velocidades que foi 

citado achei muito bom. Sobre os 200 projetos de alargamento de calçadas e redução da 

velocidade na área de cruzamentos, penso que será o que mais terá efeitos diretos não só na 

segurança, mas também na urbanidade. Destaco uma especialmente que é a Joel Carlos 
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Borges e que agora será feito o projeto definitivo. Queria saber quando está prevista a 

implantação no local? Em relação às ruas completas, como foi o processo de participação 

popular e o que foi feito? Em relação à meta de redução de poluentes (emissão de CO2 e 

material particulado), suspeito que está mais ligada à redução da frota do que com a melhoria 

da qualidade da frota, especialmente ônibus elétricos, etc. Estamos muito perto de 2024 e 

acho que a prefeitura poderia acelerar o processo para implantação de um projeto mais limpo.    

 

Maria Teresa – em relação à redução de velocidade também ficamos satisfeitos; é um projeto 

que foi bem recebido pela população. Já estava em uma fase avançada e foi mais fácil sua 

implantação. Se tiverem indicação para fazer sobre quais vias gostariam que estudássemos, 

estamos à disposição para receber. Os avanços de calçadas, conseguimos incluir e também 

ficamos satisfeitos. Joel Carlos: é muito bom chegarmos nessa fase e ver o projeto se 

concretizar com a obra física.  Para mim também é uma alegria, pois participei desse projeto 

desde o início. Sobre as ruas completas, a Luiza fará uma apresentação em seguida e 

detalhará o assunto. Sobre os poluentes, a prefeitura mudou a governança desse assunto e 

saiu um Decreto alterando o CONFROTA. Este assunto é bastante monitorado pelo MP. Se 

quiserem que a SPTrans fale como está sendo trabalhado, podemos trazer aqui na CTMP. 

Podemos também convidar o novo secretário do SECLIMA para falar das diretrizes em 

relação à poluição e redução dos gases de efeito estufa.  

 

Mauro – ótima ideia, mas valeria a pena falar no Pleno.   

 

Sandra – elogiou a explanação. Sobre as rotas acessíveis, como ficaremos sabendo quais 

serão atendidas e como poderemos verificar o cumprimento? Há também a dúvida sobre qual 

o modelo de ônibus que será implantado.  

 

Maria Teresa – sobre as rotas, podemos trazer mensalmente o avanço como fazemos na 

CTB. São as 5 rotas que havíamos definido com SMPED. A rota da Vila Clementino foi feita 

pela SMSUB junto com SMPED e com a colaboração da CET do ponto de vista das botoeiras 

e detalhamento semafórico.  

 

Diego – basicamente as rotas são a do Ipiranga, Marechal Deodoro (Santa Cecília), Barra 

Funda, Vila Mariana (entorno da linha azul do metrô), Centro e Vila Clementino, onde grande 

parte das obras já tinham sido feitas pela SMSUB. Agora temos que fazer a parte semafórica 

e instalação das botoeiras sonoras. A contratação da licitação já comentamos e está junto 

com os avanços de calçadas. Normalmente estamos contratando os projetos executivos e 

topografia. Pelo nosso planejamento teremos esses projetos em meados do ano que vem 

para de fato fazer a licitação de obras e a partir de 2023 teremos essas obras em execução.  

 

Maria Teresa – a respeito dos modelos de ônibus, a grande parte dos modelos é usa como 

combustível Euro 5. Não é elétrico, mas muito menos poluente que o outro.   

 

Sandra – seria possível me enviar as pranchas? 
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Maria Teresa – sim, podemos fazer uma pasta e compartilhar com a CTMP. A pauta em 

relação aos ônibus que vocês (Sandra e Mauro) falaram, convidaremos a SPTrans (Simão) 

para falar.  

 

Sandra – como está o andamento da CT de Ônibus? 

 

Maria Teresa – temos que retomar as reuniões para constituir essa CT. Nosso foco agora é 

o edital das eleições que deve acontecer até outubro.  

 

Élio – elogiou a apresentação. No caso das 24 vias de semáforos e travessia de pedestres, 

o tempo é chato, mas não é perigoso; teria que observar o tempo de espera que é onde as 

pessoas morrem. 80% das mortes nos cruzamentos acontecem onde há semáforos e 80% 

dessas mortes são no “vermelho”. Com referência as 2.800 placas de pedestres, gostaria de 

lembrar que as faixas deveriam ser as paralelas porque as zebradas tem problemas de 

segurança da tinta, além dos ressaltos que são desagradáveis. Em relação aos 4000 novos 

ônibus, é preciso observar que todos eles devem ser de piso baixo, conforme a Lei de 2003.  

Piso alto não atende a necessidade da população. Sobre as novas vias de ônibus e 

corredores, os pontos deverão ser nas esquinas, junto das faixas de pedestres. Em relação 

as ciclo faixas feitas nas calçadas que são “partilhadas”, deveriam ser “compartilhadas”, com 

placas observando a prioridade dos pedestres e a velocidade. Partilhar no mesmo nível é 

extremamente perigoso e já tive sérios problemas.  

 

Maria Teresa – sobre o tempo de travessia vimos fazendo as readequações; podemos trazer 

o que temos feito e discutir o andamento em relação ao Estatuto do Pedestre. Não entendi 

muito bem sobre o dado de 80% que morrem no “vermelho”. Qual a fonte desse dado?  

 

Élio – é um estudo de vocês divulgado em 2013. Um Boletim Técnico.  

 

Maria Teresa – obrigada. A respeito da faixa de pedestres, a Rose poderia explicar, pois 

trabalha muito próxima da Silvana, que é a responsável pela área de Normas da CET. Não 

temos adotado a faixa paralela na cidade de São Paulo, pois entendemos que não dá um 

contraste e uma visualização tão boa quanto a zebrada.  

 

Rose – optamos por adotar a zebrada por ser muito mais visível para o motorista e até para 

o pedestre. Em relação ao material ser escorregadio - ouvimos reclamações nesse sentido -, 

há avanços tecnológicos que permitem que seja mais abrasiva e aderente. Não sei o estágio 

que está, mas vale a observação e para uma próxima conversa podemos trazer dados mais 

aprofundados. Vale a pena trazer uma resposta mais consistente.  

 

Maria Teresa – podemos fazer essa apresentação um pouco mais detalhada para que se 

entenda o motivo de adotarmos a zebrada, quais os avanços tecnológicos em relação às 

faixas que estão implantadas na cidade e como será a substituição paulatina. De fato em 

relação à sobreposição da tinta, há a faixa junto ao Shopping Light e talvez o Júlio possa falar 

como está esta questão. Temos avançado neste sentido para fazer a substituição onde for 

necessário.  
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Júlio – a faixa do Shopping Light já foi apagada e repintada com uma base preta para dar 

contraste, pois ali o pavimento é rígido. Ela foi repintada da forma tradicional. Ali havia 

realmente muita sobreposição da pintura (aplicado termoplástico quente).  

 

Maria Teresa – a respeito das ciclo faixas partilhadas ou compartilhadas, a intenção é que 

adotemos isso em casos muitos excepcionais e sempre dando preferência para a 

compartilhada, conforme já foi dito. Para conseguir colocar uma faixa partilhada em uma 

calçada ela deve ser muito larga, pois do contrário não conseguimos cobrir todos os critérios 

necessários de dimensionamento. Portanto, a chance de isso acontecer é remota. Penso que 

não haja nenhuma nova planejada nessas novas estruturas que estamos fazendo. Se houver 

nos comprometemos a trazer a informação para vocês.  

 

Ana Carolina – nos desenhos que vocês apresentam, em muitos casos vejo a rampa de 

acessibilidade - da calçada para faixa de pedestre-, sendo mais estreita que a rua. Há vários 

locais no centro onde a faixa de pedestre é reformada (bem mais larga), mas são feitas 

rampas muito estreitas. É ruim, pois é comum que as pessoas fiquem paradas para atravessar 

em cima da rampa, muitas vezes tirando a preferência de quem precisa usar a rampa para 

poder atravessar a rua. Olhei no Manual de Obras Viárias e lá diz que a largura da rampa 

deve atender a demanda dos usuários e adotar o nível de serviço adequado. Vendo alguns 

desenhos de calçadas que vocês apresentaram, me parece que está sendo considerado um 

desenho padrão das rampas e isso é um problema. Sei que é uma questão que não está 

ligada a pauta, mas considero que seja importante discutirmos. Talvez vocês possam explicar 

como determinam o padrão e/ou se há um padrão certo para alargamento dessas rampas.  

 

Maria Teresa – esse ponto é muito importante e concordo com você. Não é um assunto de 

grande consenso técnico. Há uma preocupação grande porque quando se faz a rampa muito 

larga a drenagem precisa ser bem solucionada para que a água não fique empoçada e 

também do ponto de vista de segurança viária para evitar que os veículos subam em cima da 

calçada. Claro que há maneiras de evitar isso com balizadores e outros elementos que 

poderão fazer essa proteção. Há uma competição pela rampa pelo cidadão que não tem 

deficiência e as demais com mobilidade reduzida, com carrinho de bebês, cadeira de rodas, 

etc. Esta licitação está diferente da do passado, teremos o projeto completo o que permitirá 

incluir todos esses elementos. Portanto, todos os nossos projetos agora tem tipografia, tem 

sondagem e tudo que é necessário para que depois possamos fazer um bom projeto 

executivo, para uma licitação de obra bem feita. Vai demorar um pouco mais, mas queremos 

garantir obras e projetos bem elaborados. Agora, como faremos um projeto específico para 

cada local, poderemos fazer as adequações do jeito que devem ser. Não é mais projeto 

padrão. A CPA trabalha junto com a CET nessas resoluções e penso que conseguiremos ter 

alguns desenhos melhores que não seguirão nenhum padrão único para a cidade inteira. 

Passo a palavra para a Luiza fazer a apresentação do ruas completas. 

 

Luiza – Ruas completas faz parte da Meta 41 de redesenho urbano para pedestres. No futuro 

faremos uma nova apresentação para que vocês vejam todo o conceito, pois ainda não foi 

concluído. Estamos considerando esse trabalho como um projeto piloto da rede prioritária de 

mobilidade a pé. Obs.: a apresentação será disponibilizada.  
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Maria Teresa – sugiro seguirmos com a apresentação das Áreas Calmas e depois abriremos 

para perguntas.  

 

Júlio – fez a apresentação das Áreas Calmas. Obs.: a apresentação será disponibilizada.  

 

Maria Teresa – vou abrir as inscrições. 
 
Mauro – elogiou as apresentações: que bom estarmos vendo o resultado de coisas que estão 
sendo planejadas.  Uma sugestão de métrica e divulgação: acho muito importante que assim 
que as faixas estiverem pintadas informarem o “antes e o depois”. Vale a pena a comparação 
que foi feita entre quantas pessoas morreram nos últimos anos e o que veremos de resultado. 
Um dado que chamou atenção na Lapa – 3 mortes -, mas 44 atropelamentos. É importante 
acompanharmos sistematicamente. Gostaria de saber se houve um reforço na fiscalização, 
pois 30 km não é fácil ser cumprido pela maioria dos motoristas e principalmente motociclistas. 
Em relação à replicação, senti falta dos prazos, embora esteja numa fase inicial. É importante, 
sobretudo em virtude das trocas frequentes de secretários, que vocês tenham os meios, os 
fundos e cobrem, para o projeto não parar. Uma dúvida em relação ao MDU, é se a pesquisa 
traz questões diferentes das que já existem lá. Depois de realizadas algumas pesquisas, será 
que já não teriam algum padrão que poderiam seguir? Tenho a impressão de que está faltando 
alguns elementos na pesquisa como pessoas que vem de aplicativo e de bicicleta e que geram 
necessidades especiais de bolsões e coisas do tipo.  
 
Julio – a fiscalização de velocidade é um dos grandes problemas, pois devemos fazer isso 
com equipamentos. Dentro das metas da prefeitura estão contemplados. De qualquer 
maneira, com o alargamento do passeio, redução da largura das vias e a presença de nossos 
agentes, há também a redução de velocidade. Este conjunto de medidas acaba reduzindo a 
velocidade e aumentando a segurança.  
 
Luiza – em relação ao prazo temos um monitoramento no plano de metas 21-24. O trabalho 
que estamos realizando é para o projeto funcional e será aberta uma licitação para o projeto 
executivo. A expectativa é que a implantação aconteça até 2024, talvez antes. Temos 
reuniões semanais sobre esse projeto e um cronograma que está sendo rigidamente 
observado. A proposta é entregarmos nosso projeto funcional até o final de agosto. Temos 
um diagnóstico nosso, mas a pesquisa é importante, pois contribui para uma validação do 
mesmo. A pesquisa em si pode ser como uma “receita de bolo”, mas é necessário aplicar e 
ouvir a população porque os resultados podem variar e até surpreender. Com relação ao modo 
de transporte, em nossa lista temos: a pé, carro de passeio, motocicleta, bicicleta, aplicativo, 
ônibus e outros. Citei os três porque foram os mais importantes e expressivos. A porcentagem 
é pequena em relação aos demais.  
 

Maria Teresa – vou sugerir que na apresentação a gente inclua o link da pesquisa.  

 

Luiza – o link saiu do ar, mas consigo disponibilizar. Estamos aguardando o relatório final que 

virá completo com os gráficos e tudo mais. Quando tivermos o relatório podemos apresentar 

novamente.  

 

Luan – apenas complementando as respostas do Mauro, todo o planejamento orçamentário 

está elaborado (21-24). Há um risco muito baixo de não ter recurso. Orçamos e levantamos 

todos os custos do projeto como um todo, estamos fazendo plano plurianual – é Lei – (22-25) 

e o planejamento está bem feito. Trouxemos tudo para SMT, vamos licitar o projeto e obra 

aqui sem depender de obras de terceiros e teremos melhor controle do processo.  
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Maria Teresa – ainda, claro que o enfoque principal é o pedestre, mas depois podemos 

detalhar mais em relação ao MDU e aos projetos. Existem outras questões em relação aos 

outros usuários da via, que o Júlio não comentou, pois não era o foco aqui. Por exemplo, o 

desenho do canteiro central, balizadores, que tem a ver com motociclistas em relação ao 

choque. Temos que nos preocupar com todos, sobretudo os mais vulneráveis. Toda essa 

conversa é bem matricial e transversal e as intervenções atendem diversas diretrizes da SMT 

e prefeitura em relação a muitos planos.  

 

Meli – elogiou as apresentações. Estou muito feliz que a CET esteja investindo na 

redistribuição do espaço público de mobilidade urbana. Contente também quando a Luiza 

disse que o ruas completas é um projeto piloto para aplicação do conceito de rede de 

mobilidade a pé. Observo ainda que dentro desse programa há medidas que não implicam 

em custos e melhoram efetivamente a mobilidade a pé: redução de velocidade através de 

regulamentação, como também o investimento na programação semafórica. Realmente 

pensei que não viveria para ver isto estou muito realizada. Minha sugestão é investir nos 

tempos de travessia que sai a custo zero.  

 

Luiza – estamos conversando com a operação e isto que você chama de reprogramação 

semafórica é o que estamos discutindo em projetos específicos; pontos que podem ser 

melhorados.  

 

Maria Teresa – ficamos felizes em ouvir as manifestações de vocês porque notamos a 

ansiedade e cobrança em relação a uma série de questões. Estamos fazendo muita coisa, 

mas que ainda não conseguimos mostrar, pois não temos os resultados e hoje foi um dia que 

conseguimos, de alguma maneira, trazer os avanços.   

 

Ana Carolina – fiquei feliz de ver os resultados das áreas calmas que estamos 

acompanhando há algum tempo. Nessa área de Santana participei de vários projetos e onde 

houve intervenção foram locais que apontamos; achei muito bom inclusive colocarem a faixa 

elevada na Avenida Cruzeiro do Sul. Nunca havia visto faixa elevada em uma avenida tão 

grande. Como o programa de metas contempla as campanhas, quero repetir uma queixa que 

sempre identificamos. Esta semana apareceu que houve uma ação de conscientização de 

pedestres em terminais e gostaríamos de dizer o quanto é contraproducente este tipo ação, 

pois segue a lógica de jogar para o pedestre a responsabilidade, quando as responsabilidades 

são compartilhadas. Por outro lado, o comportamento que é exigido e cobrado dos motoristas 

em relação aos pedestres é muito menor. Sugiro que nos locais onde se investe em áreas 

calmas, focar a atenção das campanhas nos motoristas. É necessário ousar mais em relação 

na conscientização, pois há muito a fazer para que os motoristas façam o mínimo para evitar 

atropelamentos. Esse é um dos direcionamentos dos recursos que tende a ter mais efeito, 

pois quem tem mais possibilidade para evitar é o motorista. Não estamos dizendo que o 

pedestre não tem responsabilidade, mas ainda vemos essa cobrança aquém para o motorista. 

 

Luan – desenvolvemos agora com a Bloomberg algumas campanhas focadas em 

motociclistas que continua em alta enquanto o pedestre ainda em uma baixa comparativa. 

Estamos desenvolvendo projetos para impulsionar as redes sociais com a ideia que 



 
 

7 
 

consigamos um alcance muito maior para qualquer vídeo que venhamos a produzir. Estamos 

também dialogando com a SECOM para ver se conseguimos fazer ainda este ano em TV e 

Rádio uma campanha de massa com um vídeo de impacto. Não temos no momento nada 

planejado conforme sua sugestão (comunicação específica), mas acho que é valido. Podemos 

pensar sim e inclusive fortalece a própria comunicação da área calma, do que ela significa e 

da sua importância. Campanhas de massa são muito necessárias, mas essas ações 

específicas fortalecem, geram mídia (Bom dia São Paulo) e tudo mais.  

 

Maria Teresa – entendemos que o pedestre em nossas campanhas será o maior enfoque por 

sua vulnerabilidade. Há também o fato de uma maior imunização em relação a pandemia e 

isto nos auxiliará a atuar mais em campo.  

 

Gilberto – reforçando o que foi dito pela Ana Carolina, foi feito por vocês um levantamento 

em 2018 (acho) onde 87 % dos motoristas não respeitam a questão da prioridade do pedestre 

na conversão à esquerda. Fica como sugestão de pauta para trabalharmos em relação à 

segurança do pedestre.  

 

Maria Teresa – ok, anotado. Agradeço a apresentação de todos e as equipes envolvidas. 

Estamos agora organizando a Comissão Eleitoral para podermos realizar as eleições do 

CMTT e também montando um plano de trabalho junto com o Banco Mundial, que entrou com 

o recurso, para fazer um estudo mais detalhado de rota escolar segura com criança com 

deficiência. A ideia é termos esse olhar nas rotas escolares seguras também junto com 

SPTrans em relação aos pontos de ônibus. Assim que tivermos elaborado esse plano de 

trabalho talvez possamos trazer para vocês no mês que vem. Agradeço a presença de todos.  

 

 

CHAT: 

  
Pauta:  
 

1. Monitoramento do Programa de Metas 2021-2024 (Metas da SMT); 
2. Programa Ruas Completas (CET); 
3. Área Calma de Santana (CET); 
4. Informes Gerais 

 

[11:03] eliojbc (Convidado) 

D. Maria Tereza, não esquecer de observar que os 4 mil novos ônibus devem ser de piso baixo, 

atendendo toda população. Não podemos aceitar os 45 cm do degrau. 

 

[11:03] Ana Carolina (Convidado) 

https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br/manual/3-parametros-de-desenho-viario/3-2-espaco-

do-pedestre/3-2-4-rampa 

"Recomendações de projeto 

A largura da rampa deve atender a demanda de usuários prevista. Para tanto, adota-se o nível de 

serviço A ou B, de acordo com o estima'do nos horários de maior movimento. 

  

[11:05] sandraramalhoso (Convidado) 

https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br/manual/3-parametros-de-desenho-viario/3-2-espaco-do-pedestre/3-2-4-rampa
https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br/manual/3-parametros-de-desenho-viario/3-2-espaco-do-pedestre/3-2-4-rampa
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A CPA vai fazer resolução municipal para definir o degrau de entrada no ônibus, sempre dando 

preferência ao piso baixo e a exceção, justificada junto a CPA. 

 

[11:05] sandraramalhoso (Convidado) 

A CPA também tem resolução de construção de rampas. 

 

[11:07] Rose(Convidado) 

 norma esta prevendo maiores rebaixamentos, apesar de nao serr integral 

 

[11:07] eliojbc (Convidado) 

Sobre as mortes na faixa de pedestres: Boletim Técnico 53, da CET 

  

[11:20] eliojbc (Convidado) 

Diego, favor me passar os detalhes da intervenção na Rua Junta Mizumoto, no Butantã. 

  

[11:45] Ana Carolina (Convidado) 

nossa, precisa fazer isso no Brás e na 25!! 

 

[11:57] eliojbc (Convidado) 

Parabéns por estas Áreas Calmas.! Precisamos disto em todas as centralidades da cidade. 

  

[12:05] Mauro Calliari (Convidado) 

parabéns, Luiza e Julio. Toda força para esses projetos seguirem em frente e mudarem a cada da 

cidade.  

 

[12:20] meli.mobilidade (Convidado) 

A CET realizou uma pesquisa sobre isso em 1998 sobre o que incomoda o pedestre na travessia e 

na calçada. 

  

 

 


