
 
 

Reunião da CT de Mobilidade a Pé 

Data: 11.08.2022 

Horário: 10h 

 

Participantes – Poder Público: 

Ana Fiorotti - SMT AT 

Antonio Madeira - SMT AT 

Dawton Gaia - SMT AT 

Fabio Nigro Gonzalez - CET 

Jackeline - SMT AT 

Lilian Rose Freire - CET 

Marcos Alessandro Ruiz - SETRAM 

Michele Perea Cavinato - SMT AT 

Paulo Matias - SETRAM 

Rogerio Batista - SMT 

Rogerio de Oliveira Ramos - SMT AT 

Rose - CET 

Rosi - CET 

Telma Micheletto - CET 

Vanessa Gac Leal - SETRAM 

 Participantes – Membros da CT Mobilidade a Pé : 

Elio Camargo 

Mauro Calliari 

Sandra Ramalhoso 

 Observadores: 

Giovanna Araujo 

Helena Degreas 

Maria Ermelina Brosch Malatesta 

Rafael Tartaroti 
 

Pautas: 
1. Implantação de Botoeira Sonora na Rota Acessível – Vila Clementino.  
2. Informe sobre os andamentos da pesquisa com pedestre.  
 
Retornos para Câmara Temática: 
1. Ruas abertas. Quais são as vias abertas hoje? Qual é a previsão para o ano?  
2. Manutenção da sinalização de pedestres em mau estado: alta quantidade de focos de pedestres 
apagados e faixas de travessia quase sem pintura. Qual é a situação do contrato com a ILUME?  
 
Complemento de pauta: 
Gostaríamos de incluir para essa reunião, aceitando a sugestão encaminhada por vocês:  
Internet das Coisas - Uma proposta de monitoramento de viagens em bicicleta para a cidade de SP.  



 
 

A ideia é conhecer o que vem sendo feito para esse modal e, eventualmente, propor um paralelo 
para o pedestre.  

A pauta será apresentada pelo Flávio Soares, da Ciclocidade.  

 

 

JACKELINE - Bom dia. Passo a palavra ao Dawton para fazer a abertura. 

DAWTON GAIA - Bom dia, bem-vindos à reunião da Câmara temática de mobilidade a pé, gostaria de 

fazer uma abertura diferente hoje, nós tivemos algumas solicitações intempestivas de adiamento da 

nossa reunião de hoje, por conta da leitura da “Carta pela Democracia” que será feita no mesmo 

horário, e se todos os que estão aqui e se programaram para participar concordarem vamos 

reprogramar para segunda-feira dia 15 ago 2022. O pedido partiu do Mauro Calliari que é 

Conselheiro e secretario executivo desta câmara e achamos melhor consultar a todos vocês.  

MAURO CALLIARI – Dawton, só para explicar o pedido veio realmente foi na última hora não me dei 

conta, é o tipo da coisa que não está marcado na agenda, vou lá ao largo São Francisco, mas claro 

que eu me submeto se a reunião acontecer, não tem problema posso acompanhar a distância, mas 

eu agradeço pela sua disponibilidade de colocar em votação e se as pessoas puderem mudar para 

segunda-feira, ótimo, se não a gente monta outro sistema e agradeço a disponibilidade de vocês em 

relação a isso. 

DAWTON GAIA - Seria o mesmo horário às 10h00 da segunda-feira ou da quarta-feira se puder 

mudar para uma das duas datas eu agradeço muito e já peço desculpa pela intempestividade. 

MAURO CALLIARI - Mas Dalton também é o seguinte, se a gente quiser manter hoje, mantemos, não 

tem problema nenhum que quem for vai e a gente se vira também não vamos atrapalhar agenda de 

quem se mobilizou para hoje também. 

TELMA MICHELETTO - Dawton por mim tudo bem, sem problemas, prefiro na quarta-feira porque eu 

já tenho uma vistoria agendada para segunda de manhã, se possível. 

DAWTON GAIA – Vou perguntar ao contrário, e fiquem bastante a vontade temos que ser o mais 

democrático possível. Alguém é contrário ou tem alguma impossibilidade nessas duas datas? Porque 

se não a gente fica discutindo e vai perder a leitura da “Carta” o que não faz sentido. 

JACKELINE - Bom, sugiro que se alguém não quiser essa proposta se manifesta e a gente manda um 

e-mail depois para decidir se segunda-feira ou se quarta para não demorarmos mais. 

DAWTON GAIA – Até pode, mais a Telma teria prioridade na escolha, porque ela é uma das pessoas 

que está apresentando trabalho. 

TELMA MICHELETTO - É eu peço porque tenho outros órgãos envolvidos já agendados se não, a 

gente desmarcaria. 

DAWTON GAIA - Fique tranquila é bem aberto mesmo, para as pessoas terem a tranquilidade de 

escolher, sem se sentir pressionado por nada. 

MAURO CALLIARI - Eu peço desculpas, na quarta não posso, mas eu me submeto, sempre vai ter 

alguém na conversa. 



 
 

DAWTON GAIA – Bom, pergunto novamente, alguém é contrário à proposta que nós estamos 

colocando? 

TELMA MICHELETTO - Dawton ponha na segunda, eu tento desmarcar para o Mauro poder participar 

é importante eu tento falar com as pessoas, vou ver se eu consigo para sexta-feira essa vistoria ou na 

outra quarta, pode por na segunda. 

DAWTON GAIA – O importante é cancelar hoje e a gente tem tanto hoje o dia inteiro como amanhã 

para poder resolver essa questão. 

TELMA MICHELETTO - Está certo. 

DAWTON GAIA - Bom, eu estou vendo aqui que ninguém se manifestou contrário, então eu vou 

encerrar a reunião oficialmente atendendo ao pedido, e com bastante tranquilidade, a gente gostaria 

de mudar a data e temos hoje e amanhã, para poder nos organizar para marcar essa próxima reunião 

e voltaremos a informar vocês, agradeço desde já e peço desculpa pela intempestividade da questão 

colocada aqui, vou dar por encerrada a nossa reunião. Bom dia a todos e muito obrigado. 

 

 

CHAT: 

[10:11] Maria Ermelina Brosch Malatesta 

Concordo plenamente!!!!! 

[10:13] Elio Camargo 

Na quarta não posso 

 


