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Requalificação de calçadas 

INICIO 

DAWTON GAIA - Bom dia, bem-vindos a mais uma câmara temática de mobilidade a pé teremos 

duas pautas: primeira pesquisa envolvendo pedestres (com base no relatório entregue pelos 

conselheiros desta câmara) e segunda Rota escolar segura - Parque São Rafael, como na ultima 

reunião não deu tempo de apresentar gostaria que a Lilian começasse com a pesquisa envolvendo 

pedestres. Lilian pode começar. 

LILIAN ROSE – Bom dia, antes de colocar as considerações que eu fiz quero falar que para mim foi 

um plano de pesquisa que o Mauro e os conselheiros apresentaram a duas câmaras atrás com 



 

 

algumas proposta e alguns critérios em comum dentre elas para levar em consideração sempre 

centro e periferia colocando essas comparações e levar sempre em conta as pessoas vulneráveis na 

travessia então seriam esses os pontos de critérios para a gente colocar em todas as pesquisas. 

Foram quatro temas apresentados e o Mauro falou que o primeiro ele seria o mais é o mais 

importante dentro de todos. Ontem, conversando com o Sergio,e o Fábio, sobre esses alinhamentos 

a gente tem uma fila ali de pesquisa, porque a gente atende a outros modais e também diante dos 

recursos que a gente tem, então isso eu preciso decidir muito bem com vocês por qual que eu vou 

iniciar qual é a mais importante.  

Apresentação 1 - Considerações e tópicos para a pesquisa – de 00:02:41 a 00:14:50 

Eu gostaria Mauro de ter o contato de uma ou duas pessoas do grupo, que eu possa sempre entrar 

em contato para principalmente nesse primeiro momento, traçar o objetivo para qual caminho a 

gente vá para a gente não ficar esperando cada Câmara porque não tem condições, e também eu 

gostaria de fazer um grupo focal nesse vermelho piscante um grupo focal de pessoas com mobilidade 

reduzida e cadeirantes, então se vocês depois pudessem me passar o contato, tanto da Sandra ou de 

duas pessoas que possa ter esse canal direto com a gente, é muito importante ir tirando as duvidas. 

Eu o Sérgio e o Fábio fecharam ontem que pra eu conseguir fazer todas essas primeiras, a gente está 

calculando três meses, então uma entrega assim para setembro. 

Desconfortos e desprazeres de pedestres dentro dos espaços de transporte eu acho que essa parte 

deveria ser passada para SPTRANS. 

MICHELE – Rosi, por favor. 

MICHELE - Rosi, enquanto você ajusta o seu áudio vou passar pro seu Hélio. Seu Hélio pode 

prosseguir. 

ELIO CAMARGO - Só anotei algumas coisinhas de sugestão: na entrevista com a área entrevistá-los 

como pessoa e não como técnico,para aqueles se coloque no lugar dos pedestres. E, por exemplo, a 

questão do tempo quanto tempo tem para os pedestres e quanto para os veículos, o que eles acham 

como pessoa? A outra questão colocada é o respeito na conversão é separar aonde semáforo e 

aonde não existe semáforo, porque o semáforo está retirando o tempo do pedestre na travessia e aí 

perguntar se tá legal, ou não está legal, fica uma contradição, então separar essas duas situações, 

seria isso. Obrigado. 

LILIAN ROSE -  É sobre esse questionamento de pedir para o técnico se colocar no lugar do outro, 

como que é feito esses cálculos. Eu pretendo, assim que a gente fechar esse grupo assim que eu fizer 

a metodologia certinho o questionário que vai ser e qual é a variável de cada questão aí eu converso 

e passo para esse grupo e a gente aprova pra ter pra levantar todos os dados que vocês querem e 

não ficar nada de fora e a gente não perder a oportunidade. Agora, quanto a conversão, sim, a gente 

já fez uma pesquisa e a gente coloca inclusive o tamanho da rua que está sendo atravessada assim, 

se tem semáforo para pedestres e se não tem, isso tudo é levado em conta. 

MICHELE - Lilian, só complementar o que a Rosi passou. Ela falou que o microfone dela está com 

problemas e os terminais que receberam pesquisa de pedestres foram, Vila Nova Cachoeirinha, 

Brasilândia, metalúrgico e Tiradentes. 

LILIAN ROSE -  Foi isso mesmo, não foi um alcance geral dos 400 que eu precisava para ser 

representativo da área, mais vieram várias informações importantes. Só com o QRCODE durante a 

viagem de ônibus, com a ajuda e parceria com a SPTRANS  A gente consegue isso e o bom do 



 

 

QRCODE é o seguinte a hora que a pessoa responde no celular as questões são fechadas e 

automaticamente são tabuladas. 

MICHELE - Lilian eu vou passar esse material para Cristina Borges. Ela mexe com a parte de pesquisas 

pela SPTRANS. 

LILIAN ROSE -  Tá ótimo. 

MICHELE - É uma pena, poderia ter convidado ela para participar eu bobeie. 

LILIAN ROSE - Então tá ótimo qualquer coisa pede para conversar comigo. 

MICHELE – Sandra, Por favor. 

SANDRA RAMALHOSO - Bom dia. Lílian. Fiquei contente com a pesquisa e me ponho a disposição 

você falou dos cadeirantes, da mobilidade reduzida. Eu queria saber, eu entrei no meio meu 

computador estava meio lento hoje de manhã. Na pesquisa, vai incluir também a qualidade da do 

piso da travessia porque, já comentamos em algumas reuniões, a falta de qualidade do piso na faixa 

transversal parece que a gente está galopando é realmente bastante complicado para o cadeirante. E 

o entendimento também quando você falou do vermelho piscante das pessoas com deficiência 

intelectual também, porque eles olham aquele vermelho piscando e saem correndo. Assim como os 

idosos também, ficam com medo. Outra coisa que eu queria destacar também é o entorno do 

terminal parque Dom Pedro que eu queria já agradecer do piso que foi feito ali e só falo o que 

precisa fazer de novo em alguns lugares que já houve desgaste. Então, se puder fazer de novo ali, 

realmente já está precisando também. E o desrespeito, eu tenho uma travessia perto da minha 

residência que eu utilizo com muita frequência e realmente é muito perigosa, porque os carros 

param, mas as motos não me veem e acabam passando e o risco de me atropelar tal que é bastante 

complicado. Então é esse tipo de coisa que acontece que eu acho que poderia entrar nessa pesquisa  

o desrespeito dos motoqueiros, os carros param, mas aí os motoqueiro passa direto e com grandes 

riscos para a gente. Obrigada. Parabéns. 

LILIAN ROSE - A qualidade do piso, ela entraria na percepção do transito, porque agora entraria o 

entendimento do vermelho piscante, o tempo, a percepção do tempo de travessia,a percepção de 

tempo de espera e depois das entrevistas com o DCS. Então, a qualidade do piso aí entraria numa 

segunda pesquisa seria aquela que está dentro da percepção. Agora, quando você fala do vermelho 

piscante e você coloca essa dificuldade dos cadeirantes como é para fazer as entrevistas e às vezes 

eu não consigo uma escuta mais qualificada dos cadeirantes quanto ao entendimento do vermelho 

piscante e eu considero que seja importante, eu ter esse entendimento deles quanto ao vermelho 

piscante, porque às vezes a gente fala não tanto faz se é cadeirante ou não o  entendimento é o 

mesmo, mas às vezes a gente tem alguma informação que não é essa, é uma informação mais 

precisa, então eu julgo que o grupo focal Sandra, com os cadeirantes e mobilidade reduzida, ele seria 

muito importante, inclusive já aproveitando esse momento, eu já posso incluir outros temas que 

você falou, eu já aproveito esse momento e já posso fazer até a parte da outra pesquisa  já adianto 

isso. Agora quanto ao desrespeito a travessia, a gente já tem a essa pesquisa a gente publicou 

durante a pandemia e o desrespeito das motos fica assim, 1% acima do desrespeito dos motoristas 

de veículo, ou seja, é praticamente o mesmo. Mas o que acontece é que a moto, ela chega muito 

rápido, a gente não tem essa percepção, então parece que eles estão desrespeitando mais, mas eles 

estão desrespeitando o mesmo tanto que os motoristas, o que a gente precisa na verdade é ver a 

partir dessas pesquisas, por exemplo, eu tenho essa pesquisa que eu acho que ela é muito, muito 

boa. Inclusive fala que os ciclistas não respeitam absolutamente nada e é um grupo que 

normalmente faz reivindicações fortes quanto ao aos direitos deles, mas eles também não estão 



 

 

vendo os deveres. Então o que a gente precisa aqui é começar a utilizar essas pesquisas como modo 

de política pública. A Telma vem na sequência, falar de rotas, eu começo a fazer a pesquisa para a 

Telma, mas depois é ela que prossegue com a pesquisa, então eu traço para ela, qual o trajeto, onde 

estão os problemas, quem vai fazer a intervenção? Isso vai ser ela e as meninas da educação que vão 

vir depois. Então, a pesquisa ela é o início, então isso que a gente precisa começar a pensar a 

pesquisa esta aqui como ela vai virar uma intervenção? Como vai virar um politica publica? Então 

acho que a gente precisa já começar a pensar isso.  

MICHELE - Você foi perfeita a Lilian. Eu acho que você resumiu. Telma por favor. 

TELMA MICHELETTO - Bom dia. A questão de o deficiente visual estar dentro dessa pesquisa, nós 

temos um parceiro da Secretaria da pessoa com deficiência, que é o Sidney, ele acompanha algumas 

vistorias com a gente e eu acho muito importante, até por conta das rotas acessíveis que a gente vai 

colocar os semáforos sonoros e a percepção dele é muito boa, acho que vais enriquecer muito 

também e para nós vai ser um ganho também, para avaliar essas rotas e toda a cidade. 

LILIAN ROSE - Tá ótimo, Telma. Eu vou anotar e tento ver como eu englobo todos les na minha 

amostra. 

MICHELE – Meli, por favor 

MELI - Bom dia, a minha observação é no sentido do que a Lilian acabou de dizer a importância dessa 

pesquisa para intervenções e políticas públicas. Intervenções é o trabalho que a Telma faz de forma 

brilhante. Agora, políticas públicas é uma coisa que tem de vir da própria CET, das áreas que cuidam, 

das normas de semáforo, das normas gerais em relação aos manuais, o manual ele vai cuidar da 

política pública e quando nós pedimos essa pesquisa, a intenção é avaliar essa revisão que houve em 

2014, no manual de semafórica, que é uma resolução e que instalou essa nova forma de semaforizar 

a travessia do pedestre, com poucos segundos de verde e o resto do tempo em vermelho piscante 

para o pedestre está isso acaba indo de alguma forma contrariando o que está disposto no parágrafo 

único do artigo 70 do código de trânsito se vocês lerem este parágrafo, tá dito que mesmo com a 

mudança do sinal, os condutores deverão aguardar os pedestres retardatários terminarem a 

travessia.Quando a houve essa revisão do manual do DENATRAN, de uma certa maneira nos pareceu 

a intenção de eliminar a possibilidade de haver pedestres retardatários, porque depois dos 4 

segundos onde tenho o verde contínuo, já não é para nenhum pedestre iniciar a travessia Então, 

para não iniciar para não haver o risco de pedestres retardatário e nos parece porque? Porque essa 

mudança? Para não comprometer a fluidez veicular, tendo em vista que hoje em dia graças a Deus se 

mudou a forma de pensar, o trânsito e a mobilidade, dando mais destaque para a mobilidade a pé, 

para a segurança do pedestre é necessário que essa norma seja revista e um dos canais é a pesquisa 

que a Lilian está fazendo, porque para começar, esses 4 segundos que são dados de verde no 

pedestre eu acho que ela já teve oportunidade de constatar que são  os segundos que onde acontece 

o respeito do veículo, seja moto, carro, bicicleta, seja lá o que for e a quando o pedestre vai me 

poder iniciar a travessia já está sendo dado o vermelho piscante que é para ele não atravessar, um 

outro problema além disso que eu falei da contrariedade do parágrafo único do artigo 70 do código, 

ou então muda o código, se a intenção é essa, seria também nos locais, nas situações específicas, 

onde o fluxo de pedestres é grande, então essa forma de semaforizados simplesmente não funciona. 

Porque ela daria a chance de iniciar a travessia somente às pessoas que aguardam junto ao faixa, 

diríamos na primeira frente de travessia, as que estão após essas pessoas é quando elas já chegam 

para começar a atravessar, já dá o vermelho piscante como são locais onde tem muita gente ou às 

vezes são pedestres em situações especiais, como cadeirantes, idosos, crianças, mães com crianças, 

pessoas usando carrinho com compra, tudo isso que afeta a velocidade e a disposição espacial dos 



 

 

pedestres nas áreas de espera isso já não funciona, então se o pedestre realmente for obedecer essa 

norma, vai haver um acúmulo de pessoas. Então as normas elas são feitas e não são que nem os 10 

mandamentos que não pode mudar é norma, não pode mudar eu acho que essa pesquisa é 

interessante para justamente ser feita uma avaliação e outra coisa também eu li todo o manual de 

semafórica o manual é muito preciso inclusive ele usa cálculos matemáticos, precisos, estatísticos, 

quando se trata de calcular o tempo veicular, o tempo de verde dos veículos, agora, quando se trata, 

lá no lá no manual está dito assim, olha, nas situações específicas, o gestor ou analista pode dar um 

segundos a mais, mas esta tudo muito genérico quantos segundos a mais? Vai depender da 

sensibilidade do analista, da pessoa que vai fazer essa programação se ele tem mais sensibilidade 

para o problema do pedestre, ele vai dar mais tempo, mas os segundos que ele resolver dar da 

cabeça dele sem estar baseado em dados científico nenhum e hoje em dia nós temos informação 

sobre velocidade do pedestre idoso, do pedestre cadeirante, da criança hà cálculos, já que esse 

manual tem que ser revisto urgentemente eu sei que não é só uma atribuição da CET, mas 

geralmente os manuais do CONTRAN são iniciados a partir do trabalho da CET todo mundo sabe 

disso a CET sempre toma iniciativa de fazer a revisão dos manuais e depois disso, é levado para 

Brasília se junta um grupo, mas geralmente a coisa já sai pronta daqui isso sempre foi assim em 

todos os manuais, ou pelo menos se levar isso para Brasília. Ainda bem que só São Paulo está 

utilizando essa nova forma de semaforizar , porque ela não tem se mostrado eficiente ela não está 

atendendo a maioria das viagens que são feitas na cidade Brasileira. Se vocês olharem o relatório 

que a ANTP tem, dos sistemas de mobilidade, vocês vão ver que 40% das viagens feitas nas cidades 

brasileiras são feitas a pé. Então isso implica em travessia. Isso implica em tempo de travessia. Isso 

tem que ser levado em conta, o meu apelo é que a da mesma forma como há uma especificação 

exata e matemática para definir o tempo do fluxo veicular tem que haver a mesma especificação 

quando se trata do tempo de pedestre. Não depender da sensibilidade do gestor ali. Inclusive eu 

acho que nesse novo manual tem alguns pontos onde há situações específicas que tem que ser 

levado em conta na definição do tempo de travessia, não a distância a ser atravessada, mas a evasão 

de todo o pelotão de pedestre que está aguardando isso nos locais onde há muito pedestres, nos 

locais onde há instituições específicas como hospitais, escolas,  centros de compra, então tem que 

haver urgentemente uma revisão, na forma de semaforizar, porque se não, a gente não vai a 

melhorar a situação da mobilidade a pé na travessia, então a gente tem que cuidar da calçada, sim, 

mais as travessias são importantíssimas. Fora isso, uma coisa que já se falou aqui, o respeito à faixa 

do pedestre, seja ela semaforizada ou não. Desculpe-me se eu me alonguei, mas é uma explicação 

técnica bastante específica, e eu estou a disposição, inclusive das equipes da CET para poder 

colaborar, dando informação mais precisa, dando informação sobre as velocidades das pessoas, dos 

idosos, das crianças, para a gente poder chegar nesse novo manual isso vai ser uma tremenda 

evolução nas políticas brasileiras de maneira geral, começar em São Paulo com a política de 

tratamento da mobilidade a pé, senão a Telma vai se matar de fazer as intervenções dela sai 

correndo, resolve aqui aparece uma outra ali aparece uma outra lá isso não acaba nunca, a gente 

tem que trabalhar na política, na norma também. Obrigada. 

MICHELE - Obrigada. Meli. Lílian e Telma querem comentar? Pode falar. 

LILIAN ROSE - É, a gente fez exatamente isso. A gente fez uma observação, a quantidade de pessoa 

que chegava e que não saia e que esperava foi uma observação bem exaustiva desse vermelho 

piscante, inclusive o que as pessoas entendem o que é porque quando ela não entende, ela arruma 

uma justificativa para que caiba na vida dela, então ela acha o vermelho piscante para mim é verde, 

para outra o vermelho piscante é amarelo, então eles vão criando justificativas. É outra coisa, preciso 

sim de ajuda Meli, porque quando a gente começa uma pesquisa, a gente começa a estudar, a gente 



 

 

não sabe tudo, por exemplo, você está falando desse manual, então quando a gente já for fazer a 

entrevista, a gente já vai com esse estudo pronto, que é para inclusive na conclusão, fazer a sugestão 

desse manual e eu acho que também cabe a vocês depois, quando este material tiver pronto, 

apresentar para as esferas mais altas, pra gente ver se a gente consegue melhorar essas 

intervenções, da Telma, de ter mais financiamento para isso de ter mais gente para ajudar a Telma 

enfim consiga arrumar o trânsito para o pedestre, não só pedestre eu acho que na verdade é uma 

educação mais ampla, que tá precisando esse compartilhamento e esse respeito, e fazer com que as 

pessoas tenham assim a consciência de que tem que cumprir a norma em detrimento do outro, que 

não só dele, no final, é o objetivo precípuo de tudo isso que a gente está falando. 

MELI - Só responder rapidinho. Michelle, o manual você já baixa já é o manual brasileiro de 

sinalização semafórica do CONTRAN, agora o que eu posso passar através do Mauro é um estudo 

que mostra a velocidade do idoso, a velocidade da pessoa com deficiência, isso aí eu posso passar 

não só para você, eu acho que todos os técnicos da CET, principalmente os que trabalham com 

semáforo, cálculo de tempo de semáforo, deveriam ter só para eles terem uma noção. 

Resumidamente, é metade da velocidade definida pelo manual, que é 1,2 m/s, a velocidade do idoso 

é 0,6 m/s. Obrigada. 

MICHELE - Meli, obrigada. Tem duas pessoas na frente, o Evandro e o Mauro, mas só queria saber se 

a Telma quer complementar a Meli foi para isso que você levantou a mão? Pode complementar. 

TELMA MICHELETTO – O que a Meli falou realmente é muito importante. O que a gente precisa é 

dessas pesquisas, então a gente sufoca a Lilian também a equipe dela também precisa aumentar, a 

gente, toda hora pedindo muitas coisas para ela por que a gente precisa comprovar o que a gente vê 

na rua e muitas vezes os manuais não estão de acordo é o caso também, por exemplo, das travessias 

elevadas a Meli sabe ela fez um documento, a gente fez um documento também e encaminhamos 

para o CONTRAN e as resoluções de 4 restrições, virou 12 restrições então fica difícil aplicar o 

dispositivo sem sair fora da norma, que é a mesma coisa que acontece também com os manuais 

semafóricos, com o tempo, do convencimento da colocação dos focos. Então, essas pesquisas, elas 

ajudam a gente a mostrar que a gente está falando realmente aquilo que é verdade, que é 

necessário para o pedestre para as pessoas que têm mobilidade reduzida ou dos deficientes e 

comprovar. Porque a norma vem e aí você fala mas por que essa restrição? Aí não tem comprovação, 

mas a gente precisa comprovar, então acho que é muito importante consiga tanto do semáforo 

como outros dispositivos para a gente ir conquistando espaço aí para a rede de mobilidade a pé. 

MICHELE - Obrigada Telma complemento, Evandro. 

EVANDRO - Bom dia, voltei estava ausente por problemas de saúde, mas agora estou melhor. Gostei 

da pesquisa, que a Lilian comentou acho que ela poderia compartilhar com a gente para que cada 

um estude com calma e que a gente possa dividir os temas e trazer os temas separados se a gente 

tentar abraçar tudo vai ser complicado não vamos conseguir resolver. Ela falou um caso muito 

importante o ciclista, ele gosta muito de ter direito e não quer ter obrigação o que a gente pode 

fazer para conscientizar o ciclista? Então a gente faz um plano de conscientização ao ciclista, então a 

gente coloca isso como uma pauta em uma das nossas reuniões só para falar de conscientização do 

ciclista. O caso da faixa de pedestre na travessia é importante que todos tenham que completar a 

travessia da faixa? O que a gente pode fazer de campanha para ajudar que as pessoas possam se 

conscientizar e tornar isso outra pauta. Então acho que essa e pesquisa da Lilian é importante que a 

gente pode dividir isso em várias pautas e ir tratando cada uma separado nas nossas reuniões e vem 

do resultado de cada uma delas. Eu acho que se puder compartilhar com a gente, é cada um depois 

traz Ideias à gente já define: a próxima semana a pauta vai ser essa aí todo mundo estuda aquela 



 

 

pauta, a informação que você deu que a gente traz ideias do que a gente consegue melhorar de 

conscientização das pessoas. 

LILIAN ROSE - Agora ouvindo o  Evandro, é muito difícil o Sérgio até me falou assim, lílian, o Mauro 

não mandou um plano, ele mandou tema, mas a hora que eu olhei eu já vi o plano esse que é o 

problema. Então, agora o Evandro está dando a sugestão , por exemplo, a pauta do ciclista, como vai 

melhorar? Então eu acho que é importante até fazer concomitantemente com a Câmara dos ciclistas, 

já conversar com eles para eles discutirem o mesmo tema lá, porque daí tem uma afinidade, uma 

relação, não é discutido só pelo lado do pedestre que é mais sensível o ciclista também se acha o 

mais vulnerável, então ele precisa ter consciência que antes dele, ainda mais vulnerável é o pedestre 

e acho que é importante e o mesmo com a câmara de motos. Eu acho que quando for fazer essa 

pauta é ia ser bem interessante se conseguisse uma pauta conjunta, enquanto a gente trata aqui, 

eles tratam lá também. 

EVANDRO - É o que a gente vá mais estruturado, eu acho que o X da questão não é trazer uma 

discussão e todo mundo falar e a gente não chega a lugar algum, a minha visão é de que a gente 

como grupo temático se estrutura essa é a opinião do grupo isso é o que nós vimos aí procura o 

grupo do ciclista, do motociclista e vamos ouvi-los e ver como é que chega no meio termo, mais a 

gente não poderia ir cru temos que ter um consenso e levar para eles e aí a gente faz uma troca de 

informações com eles. 

MICHELE - Perfeito, Evandro. Mauro por favor. 

MAURO CALLIARI - Bom dia, Prazer a gente poder ver como o assunto está andando é muito bom 

ver esse retorno da Lilian, as áreas se mobilizando, o próprio Fabio me ligou na semana passada 

também para checar algumas informações e ver um pouco das nossas ansiedades e não são poucas, 

então é muito bom, Lilian agradeço a sua atenção poder trazer a estruturação das coisas e você 

levantou algumas bolas eu quero tentar encaminhar para a gente ver se todo mundo depois se sente 

confortável com os com os próximos passos. Primeiro, acho que a sua divisão de temas esta tudo 

bem, em relação à prioridade eu não disse que necessariamente essa dos semáforos era a mais 

importante, é só porque como esta foi a pesquisa que começou essa conversa, eu acho que a gente 

deve a esse tema a prioridade que foi exatamente o tema que a Meli propôs logo no começo e que 

depois deu origem a todo o resto, acho que vale a pena a gente manter a prioridade para esse tema 

dos semáforos. Em relação à sua divisão de 3 subtemas, está tudo bem, está bem explicado. Você 

também pede duas pessoas para a gente ter contato com relação ao tempo semafórico e depois 

você vai fazer uma pesquisa específica para pessoas com mobilidade reduzida, e aí você pediu 

também sugestões claro que a gente vai discutir, mas eu já gostaria de sugerir o nome da Meli para o 

primeiro grupo e talvez o Èlio tenha interesse também, e a Sandra, que nunca perderia uma bola 

dessas, certamente vai se voluntariar para ajudar você a detalhar as perguntas para esse grupo focal 

que eu acho que vai ser superimportante, se precisar de mais alguém certamente a Sandra vai ter 

ideias de outras pessoas eu acho que talvez a própria Luciana tenha interesse e eu me disponho 

também. Você falou de tempo, de prazo para essa de três meses me parece superadequado, está 

ótimo, vamos seguir esse cronograma o importante é não parar, é como caminhar se a gente fica 

parada começa a doer às costas, mas quando a gente anda melhora. Em relação aos espaços de 

transporte, interessante, a parte de dentro, é com a SPTRANS e a parte de fora da CET eu acho 

superimportante a gente juntar as duas coisas claro que são percepções diferentes, mas nós estamos 

falando de fluxos de pedestre e o pedestre chega na estação depois que ele entra ele também tem 

que andar dentro, dificilmente ele vai conseguir falar não dentro de um jeito fora de outro, a minha 

sugestão nesse caso, eu sei que vai dar mais trabalho, mas é que a SPTRANS E A CET pudessem estar 



 

 

juntas nessa eu não conheço quem faz a pesquisa na SPTRANS , eu estou disposto a participar dessa 

conversa e acho que eles devem ter uma verba enorme Lilian supondo porque eles estão com essa 

história das concessões dos terminais, então eu suponho que vai ser fácil achar um patrocinador 

para isso. Com relação ao terceiro tema que é a percepção sobre o trânsito estou com você, acha 

que ela é uma pesquisa genérica, o pessoal que de pesquisa chamaria isso de hábitos e atitudes, 

certamente é um tema que deveria não só poderia, mas deveria estar junto, você falou de moto, da 

câmara temática de bicicleta e o pedestre costura tudo, então não dá para estar fora, eu tenho 

impressão de que essa é uma pesquisa que ela vai dar tanto subsídio, vocês falaram de políticas 

públicas, a Meli lembrou isso a Telma também o próprio Evandro acabou de falar disso, acho que a 

gente tem uma chance de fazer uma pesquisa que seja grande e que possa perceber justamente as 

diferenças, de cada uma das pessoas nos seus diversos papéis, como é que elas percebem o trânsito? 

Talvez seja uma pesquisa mais longa, talvez você precise ter um pouco mais de base, mas aí para 

ajudar nisso, eu ia sugerir a história da quando a gente falou de percepção, sempre ter à oposição de 

bairros mais centrais e os mais periféricos eu acho que isso aí faz parte do tamanho da amostra, não 

é uma pesquisa separada eu acho que para qualquer tema, assim como é importante ter o ponto de 

vista de pessoas com mobilidade reduzida para qualquer tema. É importante ter a percepção de 

pessoas que moram em bairros mais periféricos, pessoas que moram em bairros mais centrais eu 

acho que essa dicotomia, vamos chamar assim ou essa diferença de pontos de vista deve ser 

pesquisada em qualquer uma dessas pesquisas que a gente está fazendo, eu não faria uma pesquisa 

específica para essas diferenças de percepções. E só para terminar então a questão do centro, 

quando a gente fala o centro estamos falando da região central mesmo o centro histórico, eu não a 

colocaria nessa comparação centro/periferia não é disso que a gente tá falando, a comparação 

bairros centrais, com bairros periféricos eu acho que ela é outra coisa, é uma questão amostral, e a 

questão do centro é específica, é claro que essa não é a mais prioritária agora, mas eu ia só sugerir 

uma coisa, a gente tem visto muitas apresentações do pessoal Secretaria de urbanismo e o próprio 

César Azevedo, da SPURBANISMO apresentou outro dia todo o plano para requalificação de alguns 

espaços da esquina da São João com a Ipiranga, tem várias coisas acontecendo muito interessantes. 

Eu tenho certeza que essas caras têm dinheiro para poder fazer uma pesquisa de percepção antes e 

depois, tal que possa ajudar vocês até a gente entender. A região central, é um objeto separado, 

como ela junta muita gente que não mora, mas que frequenta que está passando hoje por esse 

perrengue desse piso mal conservado, dessas dificuldades de estações, todos os terminais que 

atrapalham, o percurso do pedestre com algumas dificuldades, eu acho que ela é um objeto em si, 

então eu colocaria ela um pouco depois em termos de prioridade, mas eu ia fazer essa sugestão além 

do ponto pra ver se a gente não consegue juntar com o pessoal de urbanismo agora que eu estou 

aqui representando esse o CMTT no CMTU, ficou feio essas siglas,  eu estou vendo que o pessoal lá 

também poderia se beneficiar muito de uma pesquisa como essa , falta um pouco de concretude que 

tenho certeza que esse plano vai dar. Então eu tentei cobrir o que você falou, eu acho nós estamos 

super bem encaminhado, então próximos passos, eu tentar fechar com o pessoal da sociedade civil 

duas pessoas para acompanhar você, já sugeri alguns nomes e a gente volta para você com essas 

sugestões fechadas e que bom, estamos andando muito bom. 

LILIAN ROSE – Mauro só para gente fechar agora eu entendi a questão do centro que você quis falar, 

eu quero te também te falar que normalmente em todas as minhas pesquisas, faço em todas as 

regiões e eu faço a parte mais, mas central e periférica, tento pegar todas as amostras, porque eu 

vejo aqui que é muito diferente. , é claro que essa periférica, que às vezes eu consigo chegar, não é 

tão periférica assim, porque dependendo do lugar eu preciso até de autorização dos grupos, das 

comunidades para a gente poder entrar eu não consigo chegar à borda, eu sempre consigo entrar na 

periferia. Essa questão do financiamento até havia falado com o Sérgio também, se a gente 



 

 

conseguisse esse financiamento principalmente para a parte de coleta de dados, seria outra agilidade 

na pesquisa, porque nosso maior problema é essa parte de coleta de dados, porque ela é muito 

pesada, para eu poder englobar todas as representações de São Paulo, periferias, centro ou se é 

observação, se é questionário, se é contagem mais assim quando a gente vai para engloba tudo isso, 

são muitos campos, então é a parte mais pesada mesmo de juntar dados também estou gostando da 

parceria eu sempre motivo com novas pesquisas e novos temas. 

MICHELE - Obrigada. Lilian. Tem duas mãos levantadas ainda, o Hélio e a Meli estou preocupada com 

o tempo o que vocês sugerem? Nós ainda temos uma pauta e uma informe com apresentação. 

Mauro? A câmara é sua.  

MAURO CALLIARI - A Câmara é nossa, só acho que a gente agora acolhe os últimos comentários com 

um pouco mais de rapidez, e vamos em frente. 

MICHELE - Vamos lá, seu Hélio. 

ELIO CAMARGO - A Sandra lembrou da acessibilidade e eu só queria falar da travessia dos canteiros 

das avenidas parece um outro mundo é um não lugar que não existe, ou seja, que tem que transpor 

obstáculos são estreitos não estão na largura da faixa em outras o piso é horrível, sem falar lugares 

que forma alargamento, porque ficou mais baixo do que a pista, esse pedaço realmente é horrível, 

da fala da Meli sobre o manual, gostaria de lembrar que as rotatórias não existem nos manuais em 

referência ao pedestre, ou seja, com um pedestre para atravessar uma rotatória ou contornar uma 

rotatória, inclusive nas pequenas rotatórias, que auxiliaram bastante ou os carros, eles avançaram as 

laterais aonde seria a passagem de pedestres e não tem faixa, não tem nada ou seja, facilitaram os 

carros, mas esqueceram do pedestre, é só isso. Obrigado. Há queria ver se a Telma poderia nos 

receber um dia sem pressa para falarmos sobre a corifeu.Obrigado. 

MICHELE - Obrigada, seu Hélio.Telma, anotado aí? Meli, por favor, rapidinho. 

MELI -  Eu vejo que sempre que a gente fala do desrespeito, sempre trazem o problema da bicicleta. 

Primeiro que o fórum para se discutir o problema de desrespeito da bicicleta na faixa de pedestre, 

porque o ciclista tem esse comportamento, não é aqui, é na câmara temática de bicicleta e, segundo, 

há que se entender por que eles fazem isso, porque o ciclista gosta de enfrentar? Não, as gente tem 

que entender o ambiente que eles têm no sistema viário, eles não são entendidos como veículo, 

como manda o código, eles não conseguem usar o direito de circular na borda da direita, quando não 

há ciclovia/ciclofaixa eles não são entendidos como veículo, então eu tenho certeza que esse 

comportamento que eles têm é decorrente do ambiente agressivo que eles sofrem, então isso não 

pode ser levantado sempre como se fosse, ó, mas tem o ciclista, inclusive porque envolvimento de 

atropelamento do ciclista com pedestre é bem menor e segundo a consequência disso, em relação a 

óbito, também é infinitamente menor só queria deixar registrado isso a gente tem que ir com calma 

também porque o ciclista, ele é tão desrespeitado, tão colocado abaixo como prioridade do que o 

pedestre e segunda coisa eu queria sugerir outras fontes de financiamento para as pesquisas da 

Lilian, você procura o pessoal do IDEC, o pessoal do WRI, do ITDP, que são ONGs, eu tenho certeza 

que eles tem o maior interesse nessa pesquisa e poderiam colaborar, ou com mão de obra ou 

subcontratando, enfim, eu estou dando uma sugestão de nome, era isso, obrigado, eu vou ter que 

me retirar da reunião.Bom dia para vocês. 

MICHELE - Obrigada, Meli. Obrigada, Lilian. Foi ótimo a tua apresentação, ótimo trabalho que vocês 

fizeram uma parceria de ouro, parabéns para os dois lados, sociedade civil e governo. Seguindo para 

a próxima pauta da Telma “Rota Escolar Segura” - Parque São Rafael. 



 

 

TELMA MICHELETTO  - Vamos lá, compartilhar. 

Apresentação 2 - Rota escolar segura Pq. São Rafael 

TELMA MICHELETTO  - Parque são Rafael é uma das rotas escolares seguras, elas estão dentro do 

plano de metas da prefeitura 2021/2024 e dentro do plano “Vida Segura”, onde nenhuma morte no 

trânsito é aceitável na SMT. A rota segura do conjunto José Bonifácio foi o piloto, então a gente fez a 

metodologia da rota que é o tratamento não só no entorno das escolas, mas no trajeto feito pelas 

crianças casa/escola/casa, que é feito através das pesquisas, que a nossa área de educação com a 

Lilian Rose faz com os questionários dentro das escolas conversando com os gestores das escolas, 

com pais, é com os professores, com as crianças e aí tração esses trajetos e traz para nós também os 

problemas desses trajetos a partir desses questionários e dentro desse da nossa cidade, que é 

enorme, a gente elegeu 4 aonde a gente observou que tinha uma ocorrência de acidentes com 

menores de 18 anos e uma concentração de escolas , então, Itaquera foi o nosso piloto e depois a 

gente implantou também em 2019, o Nakamura, que teve a implantação completa no Jardim Ângela, 

na zona sul de São Paulo, o pari também que é na região central, a gente já está com as propostas 

prontas, os projetos básicos elaborados e agora o São Rafael que a gente já tem é boa parte dos 

projetos prontos e também o projeto básico e também vão ser feitas licitações.  

A partir do momento que nos fazemos as avaliações, faz as propostas, faz os projetos o pessoal do 

centro de educação de trânsito, entra nas escolas com as professoras e começa a trabalhar no nosso 

projeto, e trazem os problemas para nós, Então enriquece muito, a roda escolar, ela é um trabalho 

multidisciplinar que envolve todas as áreas da companhia, envolve educação, projeto, planejamento 

de segurança,  a operação e a sinalização.E essa parte da CET entrando na escola e mostrar o que vai 

ser feito e trazer o retorno para nós é muito rica, tem um retorno da equipe de educação para nós 

também e a partir daí nós fizemos algumas simulações porque observou muitos cruzamentos, assim 

como eu falei, o mar de asfalto sem sinalização, então a gente vai para campo testar porque o 

dispositivo, a rotatória é muito importante, que ele seja testado em campo para não é causar os 

problemas dos raios, das conversões e com o pedestre. Então nós na segurança fazemos a simulação 

de todas as nossas rotatórias.  

A CET tem um problema, com licitação de contratos de obras , na verdade, a gente não esta com 

contrato agora, a gente tem contrato junto as travessias para colocar guias rebaixadas e algumas 

pequenas obras, obras grandes a gente tem que contratar projetos executivos de obras, que é o caso 

estamos aguardando essa licitação da SMT desse contrato primeiro de projeto executivo de obras, 

porque precisa ver toda a drenagem, precisa fazer um levantamento topográfico para depois 

executar a calçada para não ter problemas futuros, para que a gente consiga implantar o projeto, a 

gente faz a calçada verde, apesar de que a calçada verde, no meu entendimento poderia ser mais 

utilizada como são utilizadas as ciclovias, porque como as ciclovias, avançaram muito e o motorista já 

está respeitando a gente também podia fazer com que a nossa calçada verde para ganhar mais para 

o pedestre e na sequência vir as obras, porque as obras demoram muito mais e aí a gente ganha as 

calçadas verdes, acerta um cruzamento as travessias de pedestre acerta, todo o cruzamento e 

melhora a segurança, que hoje se uma pessoa atravessando um cruzamento muito extenso. 

A rotatória é um dispositivo que a gente consegue implantar rápido porque a gente tem sinalização, 

tem taxão, tem pintura para faixa de pedestre e um dispositivo é  efetivo quando ele é bem feito. 

Está sendo feito também um estudo pelo Banco Mundial, dentro das duas outras rotas escolares que 

é a Vila Campestre e Vila Carmosina eles têm uma parceria com a gente então a nós colocamos esses 

dois estudos para eles porque eles estão com foco na criança com deficiência, então a partir de todo 



 

 

o nosso trabalho para reduzir os acidentes e também essa questão da acessibilidade tanto é que a 

gente vai fazer também um piloto de embarque e desembarque preferencial em frente a uma escola, 

como a gente tem muitos pedidos e também muitas observações na questão da criança com 

deficiência, que precisa chegar muito antes na escola e sair muito mais cedo quer dizer ela perde 

toda aquela convivência que você tem na entrada e na saída, que é a parte mais gostosa de você 

estar chegando ou saindo da escola, as brincadeiras e por conta dela tem que ficar muito perto as 

vans acabam deixando elas mais cedo e buscando mais cedo, o que não é justo, não é inclusivo, 

então a gente desenvolveu esse projeto, embarque e desembarque preferencial, que vamos ter que 

fazer um trabalho de comportamento com a própria escola, com os próprios pais, para dar essa 

preferência porque esse embarque/desembarque pode ser usado por outras pessoas, pode ser 

usado por todos os outros pais que vão levar os alunos ou vans, mas ele tem esse caráter 

preferencial e a gente vai trabalhar isso dentro da escola. Agradeço, obrigada. 

MICHELE – Telma, obrigada a você. Fantástico trabalho. Vamos abrir para as perguntas, a primeira do 

Evandro. 

EVANDRO - Oi, duas coisas, primeiro, agradecer pelo trabalho e se ela puder compartilhar conosco 

essa apresentação ficou muito boa, principalmente sua calçada verde e apareceu um tema que é um 

tema que me incomoda muito quando eu ando aqui em São Paulo, as rotatórias, a gente não sabe 

andar em rotatória que é uma coisa muito boa, nós deveríamos ter mais rotatórias mais 

infelizmente, não há uma educação para usá-las, acho que a gente deveria até pensar no algum dia 

fazer uma pauta sobre rotatórias como que a gente faz um plano de educação para rotatórias e que 

a gente possa até incentivar a CET que faça mais rotatórias que eu acho que isso é muito melhor do 

que ter tanto semáforo espalhado aí na rua como a gente tem hoje,Obrigado. 

TELMA MICHELETTO - Evandro a gente tem trabalhado bastante, porque é o dispositivo que a gente 

consegue implantar rapidamente e também porque muitas vezes o semáforo só vai trazer mais 

desrespeito porque seu veículo ficar parado e não tiver outro veículo ou não tiver uma quantidade 

de pedestre que impere ele vai transpor mesmo e é o que acontece as vezes até em vias 

movimentadas quando tem travessia em meio de quadra, o pessoal de radares, comenta muito que 

são as mais desrespeitadas que tem que ser utilizados radares. Então a mini rotatória, é um 

dispositivo que realmente que a gente precisa é explicar melhor, mostrar para a população até a 

questão que eu falei de transpor o circulo muitas vezes a gente faz simulação e o pessoal acha, por 

causa dos cones ah o ônibus não vai passar aqui fica todo mundo bravo, calma, a gente vai por 

tachão pode transpor. E o pedestre tem aquela a questão do respeito, da gentileza, o condutor do 

veículo vê o pedestre e para, para ele atravessar, e o pedestre consegue ficar numa mão dupla no 

meio ou se for mão única, ele vai estar com os avanços mais numa travessia mais estreita, ele 

consegue fazer mais rapidamente. Então você tem essa negociação que é muito importante de você 

dar a passagem para o pedestre a rotatória faz esse trabalho e o que a gente tem visto depois que 

implanta é que a população desse entorno, começa a se educar para isso dar a preferência para o 

pedestre, só que você precisa ter os as deflexões, os estreitamentos, elas têm que ser serem bem 

feitas e a gente pode trazer sim, temos vários tipos de rotatória, podemos estar discutindo até esse 

manual que saiu agora a gente está discutindo algumas situações dentro do manual, então a gente 

pode trazer um especialista lá que trabalha 40 anos em rotatória, que é o Sérgio barnabé, não é Jack, 

a Jackeline fez muita rotatória com a gente.  

JACKELINE - Quero falar dessa experiência, desse convívio que todos os técnicos tem com a 

comunidade, que é muito importante que a gente está lá é muito pontual, naquele horário X e com 

toda aquela movimentação que às vezes desestabiliza um pouco da realidade do dia a dia, e quando 



 

 

as pessoas vêm é muito bom com críticas ou com sugestões, porque elas estão lá todos os horários, 

elas vivem aquelas realidades de manhã, de tarde, de noite e o grupo tem muita sensibilidade a isso, 

as vezes a gente imagina e se fosse assim, a pessoa não, porque aqui o carro vem pelo outro lado ou 

a pessoa vem pelo outro lado, essa observação então eu acho que é um trabalho fundamental e você 

está de parabéns. Obrigada. 

MICHELE – Obrigada. Mauro? 

MAURO CALLIARI - Acho que a apresentação da Telma é muito interessante, as fotos são muito 

boas, as fotos dos problemas, quando ela falou do mar de asfalto, acho que as fotos são eloquentes a 

gente vê várias das carências, é muito bom, é pena eu achei Telma que a gente vê o diagnóstico 

super bom, dá até uma vontade, mas assim a gente não vê o que vai acontecer e eu sugeriria 

fortemente que qualquer apresentação de vocês sempre tivesse prazo porque você falou, vai ter a 

licitação, não sei o quê, meu pode ficar para as calendas, eu estava vendo aqui enquanto estava 

falando que a gente tem do plano de metas, acho que são só 3 rotas escolares que precisam ser 

implantadas e essa nem estava lá, então dá um medo disso aqui não ficar pronto antes do final da 

gestão, eu sei que vocês vão fazer, mas é sempre bom colocar, porque daí a gente inclusive já se 

pauta, olha, vai ser em dezembro 2023, a gente volta aqui em dezembro e fala aí como é que ficou, 

porque dá vontade de ver. Em relação às soluções técnicas eu só ia sugerir que, já que o prefeito fez 

a gentileza de falar que a gente ia implantar 400 jardins de chuva na cidade, que se tentasse também 

ver o que dá pra fazer em termos de aumentar a porosidade. Eusei que lá não tem espaço para nada 

você já mostrou, mas é só para falarmos, não precisa nem dizer se vale a pena ou não é só para que 

tenha sempre essa consideração quando você falou de calçada verde, não só faixa verde, mas assim, 

se uma das carências dessas regiões sempre é a questão da falta de porosidade, do solo, de 

permeabilidade que sempre seja considerada a solução de real nesses lugares também. Obrigado. 

TELMA MICHELETTO – Mauro, são quatro rotas, Itaquera que é o conjunto José Bonifácio, o 

Nakamura Jardim Ângela, o Pari que é no centro e São Rafael na zona leste. E os projetos até a gente 

conseguiria, talvez aí pela Secretaria implantar um pouco antes a parte horizontal,  e ai aguardar um 

pouco os projetos de obras é uma questão de ver como está e aí o Dawton ajuda mais a gente aí e 

ver a questão das prioridades das implantações desses planos de metas. 

MAURO CALLIARI - Eu só ia aproveitar uma coisa Telma já que estamos falando disso se por acaso se 

vê que você tem um diagnóstico tão poderoso, tão bem feito, não é se por acaso que o negócio da 

implantação pode demorar mais, que pelo menos as faixas sejam Pintadas, pelo menos assim, 

garantir que o básico saia. Obrigado mesmo, muito legal. 

TELMA MICHELETTO - Estou aguardando ansiosamente, por isso. Eu tenho um vídeo de dois minutos 

e meio que mostra bem o local.  

https://www.youtube.com/watch?v=IZbG0Iiz6RI 

MICHELE – Perfeito, obrigada. Seu Hélio? 

ELIO CAMARGO - Parabéns, Telma. Acho que é um trabalho enorme e vocês que esta mais do que 

justificado pelas ocorrências que aconteciam aí, e como falou o  Mauro, arrumar um jeito de tornar 

isso realidade para as pessoas que moram lá. Uma pergunta é claro que vocês fazem a travessia na 

continuação de onde alimenta de pessoas é de continuação de calçadas de ruas que atravessa e fora 

essa travessia como fica apenas pintado no chão, também podem ocorrer a travessia de pessoa não 

haveria possibilidade em lugar dessas pinturas de te ter algo verde lá um arbusto, coisas assim que 

https://www.youtube.com/watch?v=IZbG0Iiz6RI


 

 

deixasse mais bonito e também evita-se que as pessoas atravessassem em locais 

inadequados.Obrigado. 

TELMA MICHELETTO - Seu Hélio o senhor, fala no passeio verde que a gente está propondo? 

ELIO CAMARGO - Não, na divisória de pista. 

TELMA MICHELETTO - Aonde a gente coloca a canalização zebrada é isso? 

ELIO CAMARGO – Não, na faixa contínua de separação do tráfego. 

TELMA MICHELETTO - Então, quando a gente tem largura suficiente a gente coloca na divisão de 

fluxo quando ela é fala de visão, de fluxos, quando não a gente não coloca para o que o pedestre não 

fique parado ali, para ele atravessar, ai no caso, talvez uma travessia elevada ficasse mais seguro, ou 

dependendo do fluxo o próprio semáforo, mas quando a gente consegue fazer a canalização, porque 

muitas vezes a via também é bem estreita e a gente e tem as demandas de estacionamento e se a 

gente consegue colocar canalização, a gente coloca principalmente mão dupla, para o pedestre ficar 

um pouco mais seguro, porque vem carro de um lado vem carro do outroe ele tem um momento ali 

que ele olhe os dois e quando a gente consegue também a gente pede e a subprefeitura faz os 

avanços junto a esse zebrados.É que depende de cada situação e às vezes é melhor não ter, é melhor 

se já tiver o tempo para atravessar, que ele atravesse as duas pistas que você consegue reduzir. 

Porque a gente pensou em tirar do estacionamento, por isso que a gente fez os avanços para reduzir 

a travessia então ficaria um veículo de um lado, de um sentido e outro do outro e aí, a partir do 

momento que um para, o pedestre atravessou outro do outro lado, vê o pedestre e já aguarda, aí 

você deixa estreito, é diferente quando você deixar muito largo e tem muitas faixas. 

ELIO CAMARGO - Então, mas eu não estou falando do local da travessia, eu estou falando fora, entre 

uma travessia e outra há uma faixa amarela dividindo as duas mãos, ou seja nesse local, em vez de 

ter a faixa amarela de ter arbusto ou algum tipo de planta que separasse evitar-se a travessia do 

pedestre por esses locais e também embelezar-se. 

TELMA MICHELETTO- O problema seu Hélio é que a gente tem também os sinistros veiculares, muito 

choque é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado e colocar alguns obstáculos na via, 

então precisa ser contínuo, para que o veículo já esteja esperando um canteiro central, a gente não 

pode colocar obstáculos de repente na via ou árvore ou poste, então, por isso que é esse cuidado, 

porque o veículo  vem com velocidade, moto que vem cortando,  o próprio ônibus também, porque 

ali a gente está estreitando  para ele passar com velocidade bem mais baixa porque quando vem 

outro ônibus no sentido contrário, eles vem bem devagar, porque se você deixar suave lá, se você 

colocar um no meio, você pode estar gerando um acidente, então essa também a nossa 

preocupação, se for colocar alguma coisa dividindo os fluxos, como se fosse um canteiro central tem 

que ser em vias mais largas e que tenha uma continuidade. 

MICHELE – Obrigada Telma, obrigado ao seu Elio, mais alguém quer falar sobre esse tema? Bom, 

vamos seguir para a próxima então. É um informe, Dawton? 

DAWTON GAIA - Você compartilha aí? Enquanto ela compartilha, parabéns pela apresentação Telma 

foi maravilhoso, realmente foi muito bom esse trabalho que a sua equipe está fazendo realmente é 

espetacular. São Paulo muito grande, 1.521 km² de area, 20.000 km de vias isso é apenas uma 

amostra do que pode ser feito, que a Secretaria, em conjunto com a CET e SPTRANS e todas as outras 

secretarias pode estar fazendo juntas é claro que existe algumas limitações o Mauro colocou é podia 

implantar primeiro a horizontal, a qualidade do pavimento não esta boa, você vai implantar ali, 



 

 

horizontal vira uma crítica que implantou a horizontal em cima do buraco que você tampou o buraco 

com tinta. Na verdade, os desafios da mobilidade são muito significativos, ele exige uma composição 

de elementos de compartilhar as demandas, equilibrando tudo isso de uma forma que possa 

realmente atender uma demanda que a gente vem é colocando, e não esquecendo que a prioridade 

é o pedestre, o ciclista, o transporte coletivo nessa sequência tem que ser colocada dessa forma, está 

muito claro que essa cooperação entre o governo e a sociedade civil está acontecendo aqui cada vez 

mais eu fico muito satisfeito quando participo dessa Câmera, é romper a lógica histórica do 

automóvel, é desestimular o uso do transporte individual motorizado, promover uma integração 

modal e Integrar esses diferentes modais realmente é um grande desafio, é um desafio de a 

mobilidade ampliar esses tempos semafóricos nas travessias de pedestres, só para fechar esse 

assunto anterior as duas pautas e como você falou Mauro, as coisas estão acontecendo, e estamos 

buscando recursos, e vai sair o recurso já foi apresentado no FUNDURB tanto para os projetos 

quanto para as implantações, tudo isso que a Telma colocou, está previsto no 21/24 estão previstos 

e o esforço da Secretaria nesse sentido, em conjunto com a CET, realmente é muito grande e eu 

tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. Me parece que são 200 cruzamentos só para 

passeios nesse pacote que a gente está colocando aqui para uma cidade como a nossa realmente é 

pequeno, mas é um passo enorme nesse sentido. 

Apresentação 3 - Requalificação de Calçadas – de 01:46:40 a 01:52:36 

DAWTON GAIA – Bom, eu conversei um pouco com Roberto Arantes ele está responsável pela PEC 

das calçadas, e me falou, nós estamos no meio do processo. Eu pedi que me passasse  algumas 

informações que vou repassar para a temática e depois ele se comprometeu, inclusive depois vir aqui 

falar um pouquinho sobre o assunto conosco. 

É um informe, não é uma apresentação, estou conversando com Roberto ele se dispôs a vir em uma 

das nossas reuniões para apresentar a proposta completa. Eu tive que fazer essa apresentação e 

mostrar para ele, porque como ele está no meio de um edital, no meio de um pregão, qualquer coisa 

pode comprometer qualquer informação qualquer coisa que sai fora daquilo que está previsto 

poderia estar comprometendo o pregão, que está sendo abertos os envelopes hoje. Que fique claro 

é um informativo não pretendo aqui está substituindo a secretaria da subprefeitura não tenho essa 

pretensão, o mais importante é que a gente sabe que eles estão dispostos a vir, consegui contato 

com o Roberto Arantes que é um amigo, trabalhamos juntos um certo tempo, principalmente na 

Subprefeitura da Sé , então essa proximidade terminou fazendo com que a gente fizesse esse 

primeiro contato, que a gente vem buscando há muito tempo e acho que isso é o que vai avançar nas 

nossas propostas aí. Mauro, pode falar. 

MAURO CALLIARI - Oi, Dawton. Obrigado pelo esforço de trazer as informações. Acho que são dois 

assuntos um é o plano emergencial de calçadas e o outro é o negócio da fiscalização. Em relação à 

fiscalização, eu tenho a impressão de que eles estão com pouco interesse em mostrar, porque eu 

acho que eles não fiscalizam, mas é uma hipótese, eu vou tentar aí como mídia, tentar algum outro 

tipo de informação, a última número que eu tenho é algo assim, acho que São Paulo autuou num ano 

inteiro 300 calçadas irregulares que é uma coisa realmente pífia agora você trouxe uma ótima notícia 

mesmo, que nós estamos recebendo hoje, os projetos, então imagino que seja esse ano que vai sair 

esse esses 32 lotes, acho que é ótimo, vamos aproveitar eu questiono, só uma coisa que eu acho que 

não necessariamente a Câmara temática, mais talvez o CMTT não ter sido envolvido Dalton na 

escolha desses lugares, mas assim, vamos assumir que as subprefeituras tenham feito um processo 

participativo de entender onde estão realmente os lugares com maiores problemas e que eles 

possam dentro desse pacote de cada subprefeitura, que possam ter escolhido os pontos  com mais 



 

 

problema, eu duvido que tenha sido feito assim, acho que a alguém aqui poderia ter ajudado, os 

conselhos participativos podem ser super úteis, porque é ali que o cara sabe, olha é a chegada na 

estação tal, é o cruzamento tal mais se a sub estiver minimamente ligados, eles devem ter escolhidos 

bem os lotes dentro das áreas deles. Queria lembrar quando a prefeitura coloca 1.500.000 de 

metros, a gente acha que é muito Dawton, mais eu tava aqui fazewndo a conta se a gente pensar 

que nós temos 30.000 km de calçadas, vamos imaginar a calçada média de 2 mts dá 60.000.000 

então a grosso modo, esse 1.500.000 de metros é 2%. Então, que bom, vamos brigar para eles aqui, 

vamos aproveitar, se você quiser trazer mais esse tema depois quando começarem as obras para a 

gente ajudar a fiscalizar e tentar colocar uma rede de pessoas para dar uma olhada da última vez, às 

de dezembro que você mostrou ajudou porque tinha realmente pontos, que é o pessoal termina, 

mas fica com algum probleminha então é sempre bom aproveitar e ajudar. Que bom, então 

ganhamos um presente dia 14 do 6. 

MICHELE - Mauro só complementar isso que você comentou eles tiveram alguns critérios de escolha 

de calçada e o primeiro foi pelo SP156. Então acaba Tendo o envolvimento da sociedade civil, sim. 

MAURO CALLIARI - Tem razão, É uma ótima informação mesmo, que bom. 

MICHELE - E eles calcularam a média em torno de 550 km isso se fosse em linha reta. 

DAWTON GAIA - Eu concordo com você de novo. É um processo de construção e nós estamos 

construindo, sociedade civil junto com o poder público as câmaras temáticas tem evoluído bastante 

nisso, tem demonstrado capacidade técnica, tem demonstrado capacidade de observação em cima 

dos problemas, têm trazido problemas significativos, e muitos deles em algumas das câmeras, sai 

com possibilidade de soluções definitivas, por exemplo, o caso da calçada verde que a Telma eu 

gosto muito da calçada verde, gosto mesmo porque é uma construção, é o início de uma construção, 

é um processo de experimentar aquela calçada e posteriormente entrar com a obra sendo de fato 

uma solução definitiva e como o seu Hélio colocou fazer uma vegetação nos canteiros centrais, em 

cima da dupla amarela, por exemplo, realmente, quem não gostaria que essa cidade fosse 

totalmente colocada verde nos canteiros centrais, nessas duplas amarela, se transformar assim em 

calçadas capazes de colocar o nosso verde nessa cidade, não necessariamente fazer a travessia após 

a travessia, mas para fazer realmente um verde ao longo dos canteiros centrais da cidade. A cidade 

realmente é muito complexa nós temos que achar o equilíbrio, realmente, é muitos modais sendo 

aqui discutidos nessas nossas câmaras temáticas e tenho certeza que devagarzinho, nós vamos 

encontrar soluções específicas. Lembro que em 2007 nós tínhamos 1566 mortos em sinistros na 

cidade fazendo um recorte dos últimos 10 anos tiveram 1231 em 2012 e agora nós chegamos aí 2021 

com fechamos com 788. Isto é o resultado de um trabalho e com toda certeza poderia ser melhor. 

São Paulo é muito grande, mas o esforço e essa cooperação entre o governo e a sociedade civil só 

pode dar certo, não tem como não dar certo. Desculpa me alonguei. Seu Hélio pode falar. 

ELIO CAMARGO - O programa é bem-vindo, mais é limitado na medida que só atende até as calçadas 

com inclinação de 12%, então, as que mais necessitamos que são as calçadas, que na verdade são 

escadas de entrada de carro ficam de fora. E outra é que a fiscalização  deveria ser um serviço 

rotineiro e não ficar esperando a reclamação da 156. Era isso. Obrigado. 

DAWTON GAIA – É um processo construtivo seu Hélio, eu concordo plenamente que isso deveria 

seguir esse caminho, e uma das perguntas que eu fiz por Roberto é se não poderia colocar num 

desses programas a ampliação do passeio também, que tem muitos tem muitos passeios que 

poderiam estar sendo ampliados e melhoraria muito a caminhabilidade na cidade de São Paulo. Mas 

como é uma ata de registro de preço e é um projeto de manutenção, ele não consegue colocar, mas 



 

 

isso é um trabalho que eu acho que nós, da Secretaria dos transportes em conjunto com SMT estou, 

estou conversando já internamente sobre esse assunto a gente já vem tratando desse assunto, é 

possível, sim, avançar nessa questão e na questão dessas escadas no meio das calçadas é um 

processo que a gente vai enfrentar não é fácil. Tem a questão da fiscalização, acho que não existe 

nada que você faça da cidade se você não tiver fiscalização você não vai ser bem-sucedido a verdade 

é essa. O sucesso de qualquer projeto está na fiscalização. Nós temos tudo para que isso aconteça 

ainda nessa gestão. 

MICHELE – Sandra? 

SANDRA RAMALHOSO - Queria agradecer o presente Dawton calçadas realmente para nós é 

essencial, é uma grande discussão, uma grande necessidade para nós, esse modelo foi discutido lá na 

CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade. Eu fico com duas questões,  o critério como o seu 

Hélio, a gente sabe que o 156 não nos serve não nos atende, infelizmente a gente liga, não atende, 

cai a ligação, nós temos um grande problema com 156, final de semana eu tentei para o serviço 

atende,  não consegui, então o  156 para mim é um problema que a gente precisa discutir em outro 

instância, não é aqui, mas que a gente sabe que tem muita dificuldade com esse meio de 

comunicação com a prefeitura. Eu acho muito importante que essa PEC das calçadas converse com 

quem constrói ponto de ônibus, precisa ter essa conversa já que vai fazer a calçada elevada, já faz 

com acessibilidade para o ponto de ônibus, já evita o ponto na via rebaixada é importante ter esses 

critérios que eu acho que a gente talvez poderia ter ajudado mais, agora já foi, não sei se ainda há 

tempo e espaço para isso mas a gente poderia ter participado nessa construção como Mauro falou, 

acho que a gente poderia ter, pedido alguns pontos que realmente são essenciais para a gente. Mas 

parabéns, obrigado e que realmente saia logo e que na frente da minha casa tenha e que eu consiga 

chegar no ponto de ônibus. 

DAWTON GAIA - Hoje nós realmente extrapolamos o tempo, mas eu acho que nossa reunião hoje foi 

muito boa, duas ótimas apresentações, acrescenta muito para todos nós dessa câmara, cada vez eu 

fico mais orgulhoso de participar desse processo, ter pessoas tão participativas pessoas que 

realmente contribuem, não é só um ponto de crítica, de reclamações, é um processo participativo é 

isso que a gente precisa. Muito obrigado, uma boa tarde. E muito obrigado pela participação mais 

uma vez. 

MICHELE - Obrigada. Sandra, sabe estava pensando esse que a Lilian sugeriu duas pessoas, você é 

uma delas e eu lembrei do Toninho, ele participava conosco e era tão participativo, ele não poderia 

entrar nesse grupo? 

SANDRA RAMALHOSO- Eu acho que sim. Pode-se falar com ele, mas ele nem se candidatou a esta 

gestão. Tem outra cadeirante, que fala muito da zona sul, talvez pudesse ser ela já participou de 

algumas reuniões é a Imaculada, talvez pudesse trazer ela, eu passo o contato da Imaculada, está 

bom? 

MICHELE – Perfeito fique a vontade com a sua indicação. 

DAWTON GAIA - Esse, esse trabalho da Lilian de pesquisa, termina fazendo desse processo muito 

mais democrático, técnico e democrático, porque é uma pesquisa feita em campo buscando as 

necessidades, buscando o sentimento, buscando o que as pessoas querem e, posteriormente, 

trazendo soluções técnicas através dos projetos que são elaborados aí pela Telma .É isso.Muito 

obrigado a todos. 

ENCERRADA  



 

 

Chat 

 [10:07] Michele Perea Cavinato 

1. Pesquisa envolvendo pedestres (com base no relatório entregue pelos conselheiros desta câmara) 

2. Rota escolar segura - Parque São Rafael 

 [10:28] Rosi CET/GPL/DPB (Convidado) 

meu microfone está com problemas. Os terminais que receberam pesquisa de pedestres foram o da Vila Nova 

Cachoeirinha - Brasilandia e Terminais Metalurgicos e Tiradentes 

[10:29] Michele Perea Cavinato 

Perfeito Rosi.  

[10:29] Michele Perea Cavinato 

Passo para o grupo 

[11:26] Mauro Calliari (Convidado) 

As fotos do bairro são muito boas, mostram com eloquência os problemas das ruas. Muito interessante o 

trabalho! 

[11:39] Douglas Delgado 

Peço licença para sair. Parabenizo Lilian e Telma. Abraços. 


