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DAWTON - Bom dia vamos tentar cumprir rigorosamente o horário, está previsto o término 
da reunião às 11:30h  nossas pautas de hoje são: VER PAUTAS ACIMA 
 
JACKELINE - Bom dia obrigado aos palestrantes não vou me alongar só quero passar a 
palavra ao Mauro e a Sandra e depois a gente já pode passar para a primeira pauta que será 
apresentada pela Telma Michelleto do GST/CET. 
 
MAURO CALLIARI – Bom dia é um prazer estar com vocês e a última reunião foi ótima é uma 
daquelas reuniões que a gente está com vontade de voltar então estou achando que a gente 
está andando a passos largos, quem sabe a gente chegue aonde a gente quer se bem que a 
gente não sabe bem onde a gente quer chegar mas a gente vai. Obrigado 
 
SANDRA RAMALHOSO - Bom dia vamos ter uma reunião produtiva com a última que 
realmente foi muito boa. Obrigado. 
 
TELMA MICHELETTO - Bom dia vou fazer apresentação do trabalho que era da reunião 
passada vou colocar a apresentação. 
 
A APRESENTAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA 
Para o filme acesse: 
youtube.com/watch?v=Gb4iv8Sse2s 
 
 
DAWTON – Parabéns belíssimo trabalho importante o resultado desse trabalho a gente sabe 
do esforço e como é difícil alcançar essa qualidade de trabalho. 
 
JACKELINE – Sr. Elio. 
 
ELIO - Parabéns pelo trabalho eu fiquei torcendo para ver ônibus nos dois sentidos passar 
por ali seria o máximo, se tiver oportunidade filma que vale a pena. Obrigado. 
 
TELMA MICHELETTO - Eu trago Sr. Élio ele passa viu, a gente toma bastante cuidado  a 
Márcia acompanhou o trabalho com a gente era a Chefe da DET na época (dessa área 
operacional) e a atenção deles foi muito grande nesse sentido de observar a circulação de 
veículos e pedestres porque depois é para quem vai sobrar se tiver tudo travado lá então 
funcionei muito bem depois eu vejo se eu tenho outro vídeo e mando  no WhatsApp do 
pessoal. 
 
 JACKELINE – Obrigada Telma. Mauro por favor. 
 
MAURO CALLIARI – Estava com a mesma duvida do Élio mas agora que estou sabendo que 
os ônibus passam nos dois sentidos está ótimo, a gente vê a dificuldade o grau de 
intensidade que é preciso para conseguir uma intervenção dessa  parabéns Telma todo 
mundo que teve envolvido queria falar de duas coisas uma é a divulgação desses vídeos  eu 
Tenho recebido coisas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano eles  têm feito divulgações 
de tudo que eles fazem, eu não vejo a CET não sei se a Vanessa talvez alguém possa ajudar a 



 

 

divulgar isso acho importante uma coisa dessa é uma transformação e a Telma falou assim 
essa palavra mar de asfalto é muito bom a gente poder ver  o antes e o depois e  Dawton; a 
segunda coisa é bem específica em relação a verba a Telma falou que é difícil a gente 
conseguir uma verba porque a verba da Subprefeitura. Será que a gente não consegue 
colocar no item no orçamento para esta área de vocês? Eu sei que tem alguns projetos assim 
tem territórios tem o negócio da escola tem vários pequenos projetos será que não 
conseguimos algumas rubricas chamada testes? Ou ações emergenciais? Ou alguma coisa 
assim porque esse projeto estaria já talvez até com uma calçada maior que serviria de teste 
será que a gente não teria um jeito de imaginar que outros projetos como esse viram? 
Alguma coisa desse tipo? Eu adoraria poder ver uma verbinha sendo usada assim. 
 
DAWTON –  É possível sim tudo isso tem que fazer parte do planejamento nós estamos 
fazendo hoje um trabalho muito específico em várias áreas buscando uma verba junto ao 
FUNDURB tentando achar aquilo onde é que estão as nossa justificativas, na verdade neste 
momento nós estamos fazendo planejamento colocando programas específicos para 
prefeitura estamos colocando rotas acessíveis, mini rotatórias, faixa de pedestre, frente 
segura quer dizer é um elemento que merece ser destacado, ser feita uma justificativa 
técnica, ser encaminhado porque a verba sempre a gente tem o FUNDURB que é a nossa 
fonte de renda e nós temos utilizado ultimamente neste caso aqui nós fizemos a área calma 
de São Miguel, estamos buscando verba é um projeto maravilhoso também já deu início à 
implantação nós temos que concluir a implantação é possível sim na verdade nós 
precisamos fazer um pacote fazer a justificativa desse pacote e eu tenho que colocar os 
locais que estão sendo estudados para fazer esse encaminhamento e cada local eu tenho 
que fazer uma justificativa técnica e quem tem que fazer essa justificativa é a Secretaria 
lógico subsidiada pela assessoria técnica sempre e tem dado certo. Ontem nós fechamos um 
pacote enorme com o restante do plano cicloviário com manutenção de ciclovias, com as 
faixas exclusivas de ônibus, rotas acessíveis, renovação semafórica,  é mais um item para 
tratar para fazer o planejamento para o próximo ano, eu consigo fazer o planejamento do 
projeto mais a implantação dificilmente eu consigo fazer para o mesmo ano pelo menos nós 
vamos colocar. 
 
MAURO CALLIARI – Obrigado Dawton. 
 
JACKELINE - Nós temos a Ana Carolina pode falar por favor. 
 
ANA CAROLINA - Oi gente tudo bem eu achei muito bacana vocês mostrarem aqui o ciclo 
inteiro do projeto, a gente fica meio decepcionado em saber que é tão difícil conseguir os 
meios para fazer as soluções definitivas, seja por exemplo ajustar as questões ex: problema 
de drenagem - que impossibilita fazer uma rampa de acordo com a NBR, como é difícil de 
conseguir os meios para poder de fato corrigir isso para que seja feita uma rampa correta e 
que não tenha que mais para frente ela não vire uma rampa alagadiça, uma coisa que me 
chamou atenção essa solução da escada e da rampa a rampa me parece super estreitinha 
não sei se vocês chegaram a observar se pessoas de cadeira de rodas andam? Outra coisa 
que eu acho que é sempre interessante quando você mostram esses projetos é se vocês 
conseguirem mostrar o comportamento observado dos pedestres antes e depois da 
intervenção, por exemplo, a gente observava que eles atravessaram aqui então tinha esse 
tipo de conflito e a partir dessa intervenção a gente observou que os pedestres, por 



 

 

exemplo, estão todos usando só as faixas porque esse tipo de registro e eu acho que 
convocar a área de pesquisa da CET é útil para conseguir fazer essa levantamentos tanto na 
vistoria que você já fazem, mas no pós principalmente é porque é o conjunto de evidências 
que a gente precisa para também mostrar a importância de fazer intervenções corretas com 
essa ideia de redução de velocidade, redução de pontos de conflito para que gente tenha 
comportamentos mais adequados porque como no caso de bicicleta a gente corrige e muitas 
vezes o ciclista andando na contramão fazendo uma ciclovia no lugar onde ele passa, os 
pedestres também instalando as faixas em áreas e reduzindo a velocidade faz toda a 
diferença para que a gente de fato atravesse na faixa e reduzir os conflitos com os veículos 
era só essa observação e parabéns para todo mundo. 
 
TELMA – A questão da rampa e da escada é uma inclinação bastante forte ali então a gente 
pensou que se fosse fazer isso a rampa ficaria muito complicado para as pessoas muito 
mesmo Inclusive a gente fez essa opção e fizemos um projeto de corrimão para colocar 
entre a rampa e escada tanto ser usada na rampa que o declive é bastante forte como na 
escada só que é outro item que a gente não tem, eu acho que seria muito bom se a gente 
conseguisse eu tenho esse projetinho pronto, inclusive pechinchei até se algumas pessoas 
podem fazer tinha uma pessoa que tem uma serralheria mas a gente não conseguiu então 
assim são itens que eu vi uma vez lá na área calma da Lapa um imóvel colocou um corrimão 
na esquina numa rampa bem forte como essa  e ajuda muito a gente na ladeira Porto Geral 
toda vez que eu vou lá vejo as pessoas cairem tamanha declividade, então acho que esse 
tipo de item não sei se teria que ser com a SUB  porque a calçada tá com a Subprefeitura 
apesar da gente fazer as guias rebaixada nas travessias e também mas é a subprefeitura que 
faz essas obras então seria o ideal porque a gente não consegue tirar essa declividade sabe 
Ana o nosso olhar para acessibilidade dentro da área de segurança é muito forte a gente tá 
lá dentro da secretaria da pessoa com deficiência e vendo todas essas questões então a 
gente tem que fazer o melhor, vimos situação de pessoas usando tanto rampa como a 
escada as pessoas geralmente com deficiência mesmo de cadeira de rodas  gente viu usando 
o outro lado da calçada pela calçada verde então elas acabam optando por uma inclinação 
melhor  mas mesmo assim a gente deu essas duas opções tá outra coisa do antes e do 
depois eu me atentei mais a falar do projeto e falei um pouco menos que eu entendi que as 
fotos estavam mostrando a situação do pedestre antes e depois mas se não tiver depois eu 
até posso disponibilizar essas fotos ou mais vídeos porque a gente pensou em colocar a 
travessia onde o Pedestre estava atravessando, reduzir a velocidade onde era a necessidade 
que não adianta a gente jogar a travessia no local que ele não está atravessando  então ali 
onde a gente colocou as faixas são os pontos de desejo dos pedestres - foram colocadas no 
cruzamento quatro faixas três faixas junto ao cruzamento e uma antes na escadaria então 
todos os pontos de desejo de travessia foram colocados e dá para observar bem nesse antes 
e depois quanto a pesquisa a gente sempre pede para pesquisa fazer antes e depois só que 
como é um projeto pontual e específico não dá tempo , a pesquisa também precisa ir para 
campo antes eles têm vários outros locais em atendimento então tem que ficar numa lista 
de prioridades, e quando o projeto é muito rápido assim não dá tempo então quando são  
áreas calmas, rotas escolares a gente fez esses acompanhamentos em muitas delas. 
Obrigada pelos comentários. E agradeço pela equipe porque eu estou aqui representando 
participo do projeto vou lá a campo, mas o esforço de todos os técnicos do departamento de 
segurança de modos ativos e a Jackeline estava lá com a gente ela sabe  que são todos muito 
empenhados. 



 

 

 
JACKELINE - Todo mundo da CET e eu falo aqui quase todos a Michele o Dawton e tantos 
outros aqui  somos funcionários a gente sabe que todo mundo o Rubens a Ana todo mundo 
o quanto faz e quero agradecer por que o Sérgio Barnabé é uma pessoa há tanto tempo na 
CET inventa várias coisas ele sempre dá várias sugestões às vezes audaciosas que no 
momento a gente nem compreende depois vê que é possível  assim como todos em suas 
áreas muito obrigada, muito bonita apresentação nos dá muito orgulho de ver quando as 
coisas saem. 
 
DAWTON - O mais importante que todos nós possamos entender que esse projeto é um 
projeto em construção foi implantado esta sendo experimentado tudo que for necessário 
fazer as modificações para garantir cada vez melhor o funcionamento e a segurança do 
pedestre com certeza será alterado ao longo de tempo  são experiências que a CET vem 
fazendo e que vem dando certo são vários lugares que eles estão fazendo agora estão 
fazendo um agora na M’Boi Mirim também espetacular um novo polo cultural merecia fazer 
uma apresentação de projeto nós começamos lá atrás que realmente tem tudo a ver com o 
pedestre ampliação de passeio estreitamento de pista realmente um projeto muito bom.  
 
JACKELINE - Vamos para segunda pauta - Ruas Completas vai ser apresentado pelo 
departamento de políticas de mobilidade teremos a Rose e a Rosi que é a supervisora agora 
seja muito bem-vinda (a Luiza Gomide está no setor de projetos continua parceira) além das 
ruas completas ela vai falar do terminal Metalúrgicos, Cidade Tiradentes e Vila Nova 
Cachoeirinha. Rosi muito obrigada pela sua participação a palavra é sua. 
 
ROSI - Bom dia é um prazer estar integrando esta câmara temática sou a nova integrante 
recruta ainda aqui no departamento de políticas de mobilidade mas já apaixonada pela 
equipe pelo trabalho desenvolvido e profissionalmente para mim vai ser um grande ganho 
estou aprendendo com essas pessoas maravilhosas eu vou fazer a abertura do programa 
ruas completas e a Rosemeire que esta desde o inicio do trabalho vai falar sobre o 
desenvolvimento. Michele por favor pode passar a apresentação? 
 
A APRESENTAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA 
 
JACKELINE - Obrigada Rose. São 11hs22 vamos tentar falar cinco minutos no máximo para 
não perdermos as outras pautas. Meli por favor. 
 
MELI - Bom dia parabéns à equipe pontos tratados que são pontos da extrema periferia 
normalmente esquecido eu vou aqui fazer uma enumeração de questionamento que se não 
der tempo de responder hoje mas eles ficam  também no radar da CET primeiro porque que 
a rede de mobilidade a pé não está mais no plano de metas? Os problemas que a Rose 
apontou existentes nesses locais escolhidos para tratamento deixam bem claro a 
necessidade de ela permanecer porque é justamente a falta de entender na rede da 
mobilidade a pé a primeira coisa é a consequência, é a falta de compatibilização entre a rede 
de transporte coletivo e a rede a pé e faz com que haja determinadas características tanto 
nos corredores como principalmente nos terminais de ônibus que a própria Rose apontou o 
superdimensionamento a dificuldade de acessibilidade do usuário porque a rede de 
transporte coletivo ela é planejada considerando o usuário já embarcado e não como ele 



 

 

entrou ou como ele sai dos equipamentos seja ponto de ônibus ou terminais então isso é 
importantíssimo porque se não a CET vai ficar correndo atrás para tentar consertar esses 
desajustes, eu acho que isso tudo esta no âmbito da Secretaria Municipal está na hora de 
fazer um trabalho conjunto não esperar acontecer acidente, atropelamento para sair 
resolvendo ou dar soluções pontuais por um aspecto que já pode nascer correto que é a 
compatibilização, é considerar o usuário do transporte coletivo também antes de embarcar 
quando ele se dirige ao sistema  outra coisa que eu queria apontar é adoção que é uma coisa 
muito comum na engenharia de tráfego na CET eu sei porque a gente conviveu muito com 
isso quando trabalhou ai é a adoção da mão inglesa se há algum tipo de solução que assim 
facilita para a circulação veicular mas é uma verdadeira fábrica local de assassinato de 
pessoas é a adoção de uma mão inglesa porque ela confunde os usuários principalmente o 
usuário que atravessa por essa inversão então eu acho que isso  era uma tecla diretriz para 
ser adotado pela Diretoria de operação ou pela Diretoria de projeto como tipo de solução 
proibido, a engenharia de tráfego atualmente tem outras formas de solucionar a circulação 
veicular que não seja mão inglesa principalmente nos locais onde há muita presença de 
pessoas, outra coisa que eu queria também destacar e que é importantíssimo a preocupação 
a gente percebe a CET se preocupar com as áreas de convivência adotar soluções que 
intensifique a utilização dessas áreas de convivência principalmente nas periferias onde as 
pessoas tem tão poucas opções para se encontrarem para conviver e costumam ser 
normalmente pontos de violência urbana  então a convivência é um combate a isso torna-se 
também uma política de segurança que não é só uma política Urbana de mobilidade a pé e  
eu ia sugerir que a CET já que ela dá tantas indicações excelentes para outras secretarias a 
solução de bancos para as pessoas sentarem principalmente os mais velhos eu tenho certeza 
que tem muitas regiões da cidade as pessoas não gostam de banco que fala que atrai 
moradores de rua mas eu acho que não é  o caso se é que já não incluíram, incluir bancos 
em locais sombreados ou se não forem sombreados que haja um sombreamento outra coisa 
que eu queria aprontar ainda no caso de Cidade Tiradentes é a necessidade de um 
tratamento de uma política metropolitana de mobilidade a pé, infelizmente o estatuto das 
metrópoles não prevê isso eu acho que isso é possível que uma preocupação como uma 
diretriz da empresa toda que seja feito um contato com as prefeituras que estejam nos 
limites porque mobilidade ativa tanto a pé quanto a de bicicleta elas tem sim um alcance 
Metropolitano mesmo que seja limítrofe porque se não não adianta  de repente há 100 m é 
outro município e tem essa diferença e as pessoas transitam nesses locais eu sei que isso 
não é só de responsabilidade da CET mas eu acho que a Secretaria de Transportes poderia 
tentar viabilizar através do estatuto da Metrópole ou de algum outro recurso legal para que 
haja uma política Metropolitana e outra coisa só para terminar em relação ao terminal 
Cachoeirinha os problemas que ele apresenta é de novo a repetição da falta de 
compatibilização entre a rede da mobilidade a pé e a rede de transporte coletivo  então 
assim se implanta funciona um terminal de transporte coletivo colocado num local de vias 
onde tem calçadas estreitas onde tem uma série de problemas  também novamente 
asfaltados sem que haja nenhum tipo de preocupação quando terminal é feito de fazer essas 
adaptações porque um terminal é um equipamento urbano que chama pessoas e tem que 
haver a  compatibilização já tá mais do que na hora de ser feito de ser um ponto inclusive 
para a própria CET aceitar a implantação ou conversar com a SPTRANS porque afinal de 
contas são empresas irmãs então que haja essa compatibilização e para isso é necessário 
que a rede da mobilidade a pé nunca saia do plano de metas porque essa notícia realmente 
me deixou horrorizada obrigada desculpa se eu tomei muito tempo. 



 

 

 
JACKELINE – Obrigada. O Sr.  Élio escreveu no chat ele quer falar em 3 minutos e a gente não 
vai ter resposta agora porque eu quero muito se vocês concordarem entrar na pauta do 
Maio Amarelo porque na próxima reunião já é maio Sr. Élio por favor. 
 
ÉLIO -  Obrigado o problema é o seguinte na última reunião conversando com seu Júlio nós 
falamos sobre a faixa de segurança de travessia  e o artigo 38  depois eu fiz um pequeno 
reparo a parte para ele depois  de que nós temos algumas faixas alta ou seja que ela deveria 
aparecer o artigo 71 de visibilidade higiene segurança sinalização também de boas condições 
de uso e não aquelas que ficam altas 2 ou 3 cm do chão  que é o caso específico das 
Travessas da Brasil a Atlântica a Guadalupe e a Venezuela nesse aspecto a Venezuela ela não 
tem uma das faixas de travessia está faltando uma faixa e a Guadalupe é aquela onde foi 
atropelado aquele senhor com patinete  a uns 3 anos atrás  a questão também  que as faixas 
principalmente na Atlântica é muito afastada do alinhamento da rua e que deveria obedecer 
o artigo 693  de que a travessia de ser na continuação da calçada  outro ponto que eu acho 
bastante sério de segurança é que na Atlântica e na Venezuela nós temos conversão à 
esquerda e retorno e essas duas manobras para veículos os pedestres desconhecem isso eu 
fui surpreendido por que quando veículo está descendo Atlântica parou agora é hora de 
atravessar e ai  quando estava no meio da pista fui surpreendido pelos veículos que fazem a 
conversão um passou pela minha frente e outro passou por trás  felizmente não aconteceu 
nada foi apenas um incidente  mas o que precisa que tenha a sinalização conforme Artigo 39 
sinalização para que o pedestre saiba quando ele pode atravessar hoje ele fica a cega lá e 
não consegue saber quando eu atravessar ali não acontece mais acidente porque passa um 
pouco pedestre por lá  então exige nas conversões à esquerda com retorno ou sem retorno 
em toda a cidade precisaria existir semáforo para pedestre agora com observação não de 
três fases para diminuir a travessia do pedestre ela devia obedecer no caso da Atlântica e da 
Venezuela obedecer o fluxo da Brasil era isso. Obrigado. 
JACKELINE - Obrigada Sr. Élio faremos os encaminhamentos a Rose e a Telma anotaram. 
Rubens por favor. 
RUBENS - Bom dia. Vou compartilhar uma apresentação só um minutinho. 
A APRESENTAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA 
JACKELINE - Obrigada Rubens. Ana Carolina. 
ANA CAROLINA – É interessante que o Maio Amarelo vai voltar eu acho que é um pouco 
cansativo para gente todos os anos em que é apresentado o Maio Amarelo aqui a gente faz 
as mesmas observações, mas eu acho que é importante a gente continuar batendo na tecla 
até que seja considerado o nosso ponto de vista eu fiquei um pouquinho chocada com essa 
proposta de fazer essa ação de Quebec porque eu acho que ela é pior referência 
internacional possível sendo muito sincera e na minha opinião como comunicadora eu acho 
que esse tipo de campanha que foi feito para tentar ganhar prêmio e festival internacional 
mas que em termos de efetividade para o público mesmo não faz nenhum sentido eu vou 
falar porque vocês porem imagens de como o nosso corpo é frágil diante de lata de metal é 
uma coisa que todo mundo que é pedestre sabe e essa é uma coisa que a primeira coisa que 
mexe com nossos traumas, eu fico imaginando pessoas que perderam entes queridos 
atropelados e que não tiveram nenhum tipo de responsabilização por que a gente sabe que 
no nosso País as pessoas matam usando os carros e nada acontece isso não é exagero da 
minha parte é que não a responsabilização por parte de pessoas inconsequentes no trânsito 
e além de tudo reforça uma visão que nos culpa pelo que acontece com a gente que é 



 

 

simplesmente uma questão de se cuidar de simplesmente usar a faixa e a gente sabe até 
pelo se for olhar pelas apresentações trazidas anteriormente  que muito que acontece de 
atropelamento na cidade tem a ver com as péssimas condições de segurança aliado ao 
comportamento irresponsável por parte do maior se é o maior que cuida do menor porque 
fazer campanhas que reforçam a responsabilidade a culpa do pedestre (INAUDÍVEL) ações 
na área voltadas para pedestre são aquelas que reforçam a importância de reduzir os 
conflitos entre carros e pedestres e reforçam a responsabilidade dos maiores no cuidado 
com a integridade dos menores eu espero sinceramente que vocês descartem essa ação do 
raio x Porque ela é uma questão de ter o risco de ser traumática e acho que ela não vai ter 
uma repercussão que sejam trazidas ações que busquem fazer o contrário  o reforço dos 
motoristas quanto à responsabilidade deles em cuidar dos menores porque a gente já sabe 
que o nosso corpo é frágil diante dos veículos e a gente sabe Justamente por isso que a 
gente atravessa correndo quando a gente ouve o buzinar das motos enfim eu acho que esse 
tipo de ação acaba sendo mais traumática e sem necessariamente gerar um sensibilização. 
 
JACKELINE – Rubens antes de você responder vou chamar a Meli para fazer as colocações 
dela em dois minutinhos pra gente não perder a pauta do Mauro. Meli por favor. 
 
MELI - Faço minhas as palavras da Ana não sou comunicóloga como você Rubens ou como a 
Ana vocês são jornalistas mas eu falo com coisas que eu já ouvi que esse tipo de propaganda 
que evidencia a violência é contraproducente tanto que não se usa muito isso até em 
engenharia para campanhas de trânsito eu acho de extremo mau gosto terrorismo e vai 
exatamente contra o espírito do Maio Amarelo que eu imagino que a CET esta tendo o que é 
de chamar atenção de sensibilizar a opinião pública pra o usuário mais frágil da via que são 
os pedestres e ciclistas isso está mostrando como se o pedestre fosse culpado pela violência 
que eles sofrem então eu acho desnecessário e contraproducente agora uma coisa que eu 
senti que faltou na campanha e que é uma coisa que mostra  porque senão fica só me 
desculpa só no Marketing e  depois a gente vê no final do mês de maio a imprensa divulgar 
largamente que os acidentes de trânsito aumentaram no mês de maio como já ocorreu em 
vários Maios Amarelos anteriores a prefeitura gasta dinheiro que não tem ação efetiva 
nenhuma então eu ia sugerir  ai sim que no amarelo vocês entrem em contato com as áreas 
operacionais com as áreas semafórica com as áreas operacionais e de projeto e 
intensifiquem a implantação e o funcionamento de melhorias em locais onde já acontece 
muito atropelamento ou muito acidente de trânsito para que juntamente haja essa redução 
efetiva porque senão a campanha Maio Amarelo fica só oba bota  gente na rua  tudo 
bonitinho e não adianta nada então assim é a redução do tempo de espera do semáforo 
pelo pedestre os locais onde nesse mês a partir do não é só no mês de maio a partir do mês 
de maio vai ser um aumento do tempo de travessia que é isso que as pessoas que andam 
querem os pontos onde haja melhorias de sinalização para reduzir efetivamente os 
acidentes. Mas pelo amor de Deus tirem esse vídeo do Canadá que é de péssimo gosto e é 
totalmente mentiroso ele é contraproducente é um desrespeito com o pedestre 
principalmente com as pessoas idosas. 
 
JACKELINE – Rubens você quer fazer os encaminhamentos ou você gostaria de falar alguma 
coisa. 
 



 

 

RUBENS - Só queria dizer que agradeço esse posicionamento quer dizer como tudo em 
comunicação você tem um emissor e um receptor e uma interpretação onde as pessoas 
utilizam seus critérios e os seus conhecimentos e as suas vivências então assim essa é a 
percepção de vocês acho valorosa vou colocar ao grupo para que seja repensado eu 
particularmente não vejo dessa maneira eu não sei se vocês conhecem a ação o vídeo em si 
mas enfim eu também não sou uma pessoa que gosta muito dessas ações violentas mas a 
imagem não é violenta porque ela é uma coisa representada não é um vídeo de uma pessoa 
sendo atropelada em si ela é uma representação e talvez uma das coisas que a gente não 
estou defendendo qualquer coisa mas tentando explicar o porquê do estudo desta ação que 
a gente nem sabe se será possível é justamente isso é um estado de atenção que  não é uma 
questão de mudar de pedestres, ciclistas e motorista mas é o estado de atenção que quem 
mora aqui na cidade tem que estar atento o tempo todo  essa para mim seria a proposta da 
ação e só também voltando agradecer e explicando também para vocês que essa evolução 
de um evento que ainda é relativamente novo onde a gente teve 2017, 2018 e 2019 2 anos 
ficaram parado a gente está retomando como eu falei no começo a organização do Maio 
Amarelo e pensando de uma maneira que nós nem sabíamos que seria possível a gente às 
vezes se esquece de como começou esse ano se a gente fizesse uma avaliação em janeiro 
muito provavelmente a gente não teria Maio Amarelo a gente só foi ter segurança de ter um 
Maio Amarelo a partir de um final de Março dia 20 de Março já tínhamos algumas ações 
pensadas e por último só fala o seguinte em ações como Maio Amarelo não existe 
investimentos para prefeitura em aporte de grana visto que é feito um chamamento onde 
são buscados parceiros para custear essas ações. Obrigado. 
 
JACKELINE – Obrigado. Mauro por favor. 
 
MAURO CALLIARI – Eu só queria tentar dar um encaminhamento Rubens tá falando a gente 
focou bastante nesse aspecto dessa campanha específica do Canadá mas o que a Meli e a 
Ana colocaram eu acho que a gente precisa e ai Rubens não acho que a gente vai conseguir 
resolver agora mas assim o papel dessa câmara temática é justamente ajudar vocês que 
estão fazendo  políticas públicas a pensar aqui você tá ouvindo duas pessoas que tem uma 
experiência na Ana e a Meli mais os que estão presente é muito grande nesses últimos anos 
justamente e eu acho que ficou uma tem uma questão é que é importante levar que é assim 
o ponto de vista do pedestre talvez não esteja tão representado quanto poderia ser ou 
quanto deveria ser que a Ana falou olha se o ser humano está atravessando lá e atravessa 
fora da faixa legal ah então atravessa na faixa mas o que a Meli falou juntando com o que a 
Ana falou assim os motoristas são as pessoas que conduzem as latas de uma tonelada os 
motociclistas são as pessoas que andam em alta velocidade e passam no sinal vermelho 
então eu tenho impressão que você focou apenas nas ações dos pedestres eu acho que sim 
que legal não desmerecendo as ações que são pontuais mas são interessantes mas o que o 
que eu acho que estou tentando resgatar o que as duas falaram que seria eu estou 
exortando você a levar isso para frente que é assim: " motorista você vai ter que parar na 
faixa" "motorista quando você virar na direita você vai ter que parar" "tem que parar para 
pedestre" e ai  acho que a sugestão que a Meli deu é sensacional como não envolver outros 
órgãos principalmente a fiscalização nesse momento esse não passa a ser uma campanha 
vazia  se ela não tá envolvida a partir achei muito importante isso  A PARTIR de maio a gente 
tá falando que a fiscalização vai se intensificar então eu acho que seria interessante você 
levar isso para o grupo que tá falando de comunicação, claro que nós temos que uma 



 

 

quinzena de dias essas coisas eu realmente acho que faz parte do encaminhamento e do 
propósito dessa câmara quer dizer existe uma desconfiança desta câmara sobre quem é o 
público alvo da campanha eu acho que seria interessante rever isso  sei quem é que mata 
não é o pedestre se joga embaixo do carro normalmente é o carro que passa por cima eu 
acho que é importante levar essa estou tentando só fechar o que elas falaram porque eu 
acho que a pontuação  assim disso  tudo que foi falado merece  ser analisada por vocês e 
merece mudar o foco acho que é isso seria interessante a gente ter como ponto de partida. 
 
RUBENS - 30 segundos só falar só para concluir tá concordo com você por isso que eu falei 
que as sugestões embarcaram novas sugestões e tudo mais e na apresentação talvez eu não 
foquei tanto mas tem as questões por exemplo das faixas de todas as outras ações que a 
gente chama de gerais que vão ter atenção que eu falei do maior pro menor então eu não 
vou ficar colocando faixas apenas para o pedestre até vai ter pro pedestre também mas vai 
ter para motorista alertados da possibilidade específica clara direta de uma atropelamento 
só para fazer um pequeno exemplo então nessas outras ações é ai e estamos totalmente à 
disposição  para sugestões de colaboração. Obrigado.  
 
JACKELINE - Mauro você já pode engatar no assunto. 
 
MAURO CALLIARI - Posso compartilhar Michele? A gente tinha uma lição de casa da última 
reunião que era a gente tentar ajudar a área de comunicação que na última reunião ficou 
claro que tinha uma verba para cada um dos modais e a gente juntou algumas informações 
eu queria falar em 5 minutos quais são as nossas contribuições tem umas que a gente acha 
que deveriam ser investigado. 
 
A APRESENTAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA 
 
MAURO CALLIARI - Eu acho que a prefeitura hoje poderia e deveria gastar um dinheiro 
voltando aquela questão da verba que a gente falou agora que vocês tem uma área de 
comunicação com uma verba que a gente espera que seja poderosa para a gente poder 
realmente entender aquilo que é um modal mais importante da cidade  como é que ele se 
percebe nisso então era essa a proposta que a gente tem aqui de temas para serem 
investigados o objetivo hoje não é discutir eles todos a gente já discutiu internamente estou 
trazendo o resultado de conversa da sociedade civil e nós tamos oficialmente  vou mandar 
esse powerpoint e word para área de pesquisa para receber depois dá um feedback talvez 
Michele e Jackeline a gente possa ter uma discussão na próxima reunião ou mesmo entre as 
reuniões de modo que a área de pesquisa posso falar olha sim vamos integrar tal coisa olha 
não temos verba para isso a gente possa ter um plano disso. 
 
JACKELINE – Lilian? 
 
LILIAN - Oi tudo bem?  Estou aqui desenvolvendo a pesquisa daí é claro e já estou com um 
montão de metodologias passando na cabeça é eu queria saber assim se tem uma ordem 
Mauro a primeira para eu já começar a pensar por ordem de relevância? 
 
MAURO CALLIARI- Então tudo começou com a primeira sugestão da Meli para a gente 
investigar a questão das percepções das pessoas sobre as travessias  e  acho que vale a pena 



 

 

depois de ter uma conversa com ela e o Gilberto também tem várias sugestões sobre isso eu 
acho que eu colocaria nessa ordem a primeira a questão das travessias as outras eu não 
tenho certeza mas a gente pode até discutir eu tenho impressão de que vocês conseguiram 
pescar verbas  também por exemplo um PIU centro é um valor de bilhões você coloca alguns 
milhares de reais para fazer uma pesquisa então eu acho que  vai depender de você Lilian 
para poder ajudar a gente entender quais são agora aquela pesquisa de base  assim como é 
ser pedestre em São Paulo aquilo é uma coisa que eu acho que merece uma está no plano 
de vocês para o ano que vem uma verba realmente importante para que possa ter uma 
quebra  por grupos realmente completa para gente poder falar afinal de contas como é  ser 
pedestres está praticando o modal mais importante de transporte nessa cidade então eu 
acho que a gente tem uma base vocês vão deixar um legado para frente também então 
respondendo sua pergunta começar com os semáforos 2 e 3 e 4 discutir quais são as 
prioridades ali e deixar para o plano do ano que vem uma verba reservada para esse plano 
geral nessa pesquisa mais de comportamento e percepção. 
 
LILIAN - Eu acho que vou sentar com o Sergio e a Ana e a gente vai analisar alias um plano 
muito bem feito gostei muito porque normalmente eu vou perguntando qual são as 
percepções que vocês querem e vocês já colocaram também colocaram bem o que vocês 
querem ver investigado deu para perceber bem com vocês estão como se diz bem 
conscientes do que estão pedindo eu vou fazer assim Mauro como forme eu for avançando 
e escrevendo esse plano de vocês a gente vai a gente vai conversando é o melhor maneira tá 
bom. 
 
MAURO CALLIARI - Obrigado Lilian. 
 
TELMA MICHELETTO – Posso fazer uma colocação rápida Lilian a gente se coloca à 
disposição também para discutir acho que a gente tem uma bagagem grande  das áreas 
calmas de todos os projetos e a gente faz muita pesquisa  desses projetos mais longos mas 
algumas questões até extras como o Mauro colocou e algumas outras também acho que 
seria bastante interessante tá bom. 
 
LILIAN – Sim a Telma pede muita pesquisa principalmente envolvendo pedestre, a rota 
escolar muito dessas variáveis vocês pediram já entram nas pesquisas da Telma eu acho que 
realmente um esforço conjunto eu acho que sai bem mais rico o resultado. Obrigada. 
 
JACKELINE – Rosi por favor. 
 
ROSI -  Nós aqui também da mobilidade ficamos encantados com esse trabalho e 
gostaríamos  de participar e ter acesso a  essas informações também é essencial inclusive 
este trabalho das ruas completas onde visamos a caminhabilidade no entorno do transporte 
por gentileza se puder nos inserir neste contexto ficaríamos honrados. 
 
JACKELINE - Sandra. 
 
SANDRA RAMALHOSO - Eu gostei muito das apresentações muito bacana tudo que for bom 
para a cidade é bom para nós vai facilitar bastante mesmo nos terminais e eu gostaria que 
nas pesquisas fosse feito um recorte da pessoa com deficiência nas travessias da sua 



 

 

população acho importante que realmente sejam escutadas a gente fala assim nas pesquisas 
não se encontra pessoas com deficiência que são entrevistadas  qualquer lugar nem nas 
eleições parece que a gente não participa de nada então era importante que a gente 
também fosse escutado e estamos à disposição também como Pastoral como movimento de 
pessoas com deficiência para poder ajudar nas pesquisas e no que for necessário e saber os 
resultados também acompanhar. Obrigado. 
 
JACKELINE - Meli. 
 
MELI - Eu só queria lembrar a Lilian Rose que o CETET desculpa eu falando o nome antigo da 
na área já fez uma pesquisa mais ou menos parecida no final da década de 90 que 
apresentava quais eram os fatores que mais incomodavam os pedestres durante a travessia 
Isso  foi na época tá um relatório e um outro trabalho também relativa pedestre mais ou 
menos na mesma época eu utilizei os dois até na minha dissertação de mestrado que fiz há 
mais de dez anos defende banca acho que em 2007/2008 não tinha nada não tinha quase 
nada não tinha ainda a Rede Nossa São Paulo que também tem dados importantes que você 
podem eles tem perfis eles tem uma outra metodologia que eu não concordo muito mas 
eles tem resultados interessantes e que podem ser utilizado mas o próprio CETET já fez no 
final dos anos 90 então se não foi embora no 5S espero que não tenha ido elas podem até 
ajudar vocês verem resultados e a metodologia. Obrigada. 
 
JACKELINE - Obrigada Meli. As questões que foram feitas e não foram respondidas a gente 
manda por escrito ou se responde na próxima reunião quero passar para o Dawton. 
 
DAWTON - Passamos um pouco do horário planejando mas eu diria que valeu a pena o 
resultado da nossa reunião foi excelente, evoluímos e melhoramos um pouquinho mais 
nossa reunião hoje com relação a reunião passada eu realmente gostei bastante dos temas 
que foram abordados e das apresentações obrigado a todos os participantes que fizeram as 
apresentações muito bem elaborada mais uma vez  a gente sabe quanto isso dá 
credibilidade a nossa câmara temática cada vez que traz um trabalho desse que se expõe, se 
coloca para discutir, refletir, escutar o que todos têm a dizer. Foi colocado às vezes parece 
que está contradizendo o que a gente está propondo o caso da proposta do Rubens para o 
Maio Amarelo quando a Ana falou que é uma proposta absurda apresentar uma proposta 
como essa mas eu acho o seguinte  que é assim mesmo que nós vamos crescer assim mesmo 
que nós vamos fazer do nosso trabalho um trabalho bom ouvindo a sociedade ouvindo as 
pessoas os especialistas, ouvindo as pessoas que estão trabalhando e compartilhando as 
idéias e fazendo com que essas idéias virem divulgações, nós estamos fazendo com relação a 
tudo que está sendo desenvolvido fazer disso algo concreto transformar essa cidade numa 
cidade melhor, fazer dessa cidade onde realmente o pedestre tenha a importância que ele 
merece. Muito obrigado a todos. 
 
02:07:28 ENCERRADA 
 

  
 
 
 
 



 

 

CHAT – 12.04.2022 
  
[10:26] Gilberto de Carvalho 
Bom dia!  
[10:46] Almeida-Santos-Nunes,A (pgr) 
Sim, é possível ver nas fotos e até nos vídeos. Falei de pesquisa de antes e depois pq com 
elas é possível trazer, por exemplo, porcentagens de uso das faixas etc.  
[10:55] Telma Micheletto (Convidado) 
Ah sim, no Boletim Técnico 63  http://www.cetsp.com.br/consultas/publicacoes/boletins-
tecnicos.aspx de Rota Escolar Segura José Bonifácio temos esta pesquisa antes e durante 
a Intervenção Temporária.  
[11:00] Telma Micheletto (Convidado) 
Item 7.3 BT 63  
[11:25] eliojbc (Convidado) 

Eu preciso de apenas 3 minutos para colocar uma necessidade de segurança. 

[11:42] Telma Micheletto (Convidado) 
Muito importante o trebalho de educação dos mímicos  
[12:07] eliojbc (Convidado) 

As soluções são falhas porque são baseadas no ser humano NÂO falho. Tentam educar e 
treinar, mas as pessoas não procedem como são educadas a procederem. 

[12:09] eliojbc (Convidado) 

O caminho do pedestre é o pior + longo + ruim + demorado + perigoso + inadequado e + 
FATAL. 

[12:10] eliojbc (Convidado) 

São condições não preferenciais e inadequadas das travessias que levam aos atos 
inseguros e que causam os acidentes fatais. 

 [12:14] eliojbc (Convidado) 

Então a solução está na via e gestão em eliminar as condições inseguras e inadequadas 
(falhas nos sistemas e projetos). 

[12:15] Telma Micheletto (Convidado) 
BT 59 e 58 de autoria da Llian  
[12:16] Rosilaine - CET/DPB (Convidado) 
Obrigada pelas considerações Meli.  
[12:17]  
helena degreas (Convidado) não tem mais acesso ao chat.  
[12:18] eliojbc (Convidado) 

Boa tarde! 

[12:18] Márcia CET GPL (Convidado) 
Obrigada a todos!  
[12:18] Meli Malatesta (Convidado) 
Se a CET insistir em utilizar o vídeo da campanha de quebec será um tiro no pé da cet  
[12:18]  
Almeida-Santos-Nunes,A (pgr) não tem mais acesso ao chat.  
[12:18] Gabriela Morita (Convidado) 
Boa tarde!  
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