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1. Ações previstas para Semana da Mobilidade – CET/SME/GMC.  

2. Informe sobre os andamentos da pesquisa com pedestre – CET/SME/DUC.  

JACKELINE - Bom dia a todos, sejam bem vindos, hoje nós teremos duas pautas. Na nossa Câmara de 

Mobilidade a Pé. A primeira - ações previstas para a semana da mobilidade, o Rubens e o Fábio 

falaram. E a segunda pauta - informes sobre os andamentos da pesquisa com pedestres, a Lilian Rose 

vai apresentar, antes de dar início, eu queria passar a palavra para o Mauro fazer suas considerações 

e agradecer a presença de todos. Mauro, bom dia. 

MAURO CALLIARI - Bom dia, eu queria falar só uma coisinha sobre as pendências que temos, eu acho 

que seria interessante deixar registrado para a próxima reunião  Michele que conversamos, tem uma 

pendência bastante importante, que é a análise do relatório de acidentes e mortes no trânsito,  

sabemos que tem uma agenda aí com o prefeito, mas nós estamos no dia 13 de setembro, estamos 

falando de 2021 e eu acho que tem considerações importantes para fazer sobre isso. Então eu queria 

reforçar que começássemos isso já na próxima reunião que deixar esse ponto bastante é reservado 



 
 

já. E o segundo ponto, tem a ver menos com as pessoas que estão aqui, mas com as pessoas que não 

estão  Michele, que é a dificuldade que estamos tendo para conseguir engajamento da prefeitura, 

principalmente na área de subprefeituras, para falar da fiscalização, eu to vendo agora algumas 

notícias sobre é denúncias e problemas, principalmente nessa área de fiscalização, mas fiscalização 

de calçadas. Eu acho que é um tema que estamos tentando falar faz tempo, precisamos desses 

dados, das secretarias e eu gostaria de deixar esses 2 temas, fortemente recomendados para já 

começar na reunião que vem. Eu sei que ele tem feito um trabalho importante de tentar engajar as 

áreas da prefeitura, mas essa é uma que eu não sei exatamente quem que tem que estar envolvido, 

mas que realmente não deixasse passar a chance de falar disso, já que a nossa legislação exige que as 

calçadas sejam tocadas pelos imóveis lindeiros, se eles não estão sendo feitos, a prefeitura deveria 

ter uma política de fiscalização e queremos falar na próxima reunião também, então são esses dois 

temas que eu acho que seria importante termos bem forte para ele, com tempo. Agora tem um mês 

até a próxima, só pra não deixar passar, tá bom? Obrigado. 

MICHELE – Mauro se você puder fazer um ofício, uma coisa breve, para que se encaminhasse 

oficialmente para  SM-Sub. 

MAURO CALLIARI - Tá bom, mando hoje então. 

MICHELE - eu coloco no SEI e encaminho oficialmente. 

MAURO CALLIARI - Ótimo, obrigado pela sugestão, está ótimo. 

MICHELE - E com relação aos dados de sinistro, é o que nós conversamos, o GST que é o primeiro a 

apresentar para o prefeito e depois trazer para a Câmara Temática. Mas já está fechado. Esse é o 

principal que nós tivemos um problema sério esse ano, foi atípico. 

MAURO CALLIARI - É que toda vez que conversamos, nós da sociedade civil, cidade a pé, todo mundo 

que quando conversamos, a primeira coisa que sempre se pergunta, bom, mas cadê o relatório, 

então, realmente vai ser importante falarmos disso e vamos deixar então reservado. Obrigado, 

Michelle. 

JACKELINE - Obrigada, Michele, Mauro. Fábio, a palavra é sua. Bom dia. 

FABIO NIGRO -   bom dia a todos, acredito que a na última Câmara, o Rubens já apresentou o projeto 

da semana da mobilidade, na Câmara de Mobilidade a Pé, não sei se eu participei. 

JACKELINE -  Eu acho que ele apresentou você lembra Michele ou foi só na Câmara de Bike. 

MICHELE -  Na de bicicleta. Eu acho que sim. 

FABIO NIGRO -  Eu estava em dúvida se apresentava só as atividades de Mobilidade a Pé ou o  

festival como um todo. Eu vou apresentar o festival como um todo. Esse ano na Semana da 

Mobilidade que todos os anos acontece de 18 a 25 de setembro. Nós faremos entre o dia 21 e 25, o 

festival da mobilidade na verdade, nós estamos chamando de primeiro festival da mobilidade, 

porque nós vamos organizar em um local específico um grande número de atividades, durante uma 

quantidade específica de dias, dia 21 a 25, e a ideia é que se consiga estender ao longo dos anos para 

o segundo, terceiro festival e assim por diante. Pra que se consiga fazer isso crescer também, tanto o 

Sérgio, que é o superintendente de marketing, quanto eu, o Rubens também, acreditamos que a 

participação das Câmaras Temáticas é importantíssima nesse contexto e ainda estamos aprendendo 

a lidar com as Câmaras Temáticas, com a forma de participação, recebemos muitas críticas, 

pessoalmente, não digo, a Prefeitura. A Prefeitura já está há algum tempo com essa ferramenta, e 

essas críticas estão sempre sendo muito bem vindas, então qualquer comentário que vocês tiverem a 



 
 

respeito do planejamento que nós fizemos, estamos abertos a ouvir. Então, é o seguinte, vamos fazer 

esse festival da mobilidade, que vai ser na Praça do Patriarca, o tema principal este ano vai ser 

integração e fluidez. Nós teremos exposição fotográfica, então a exposição fotográfica ela está 

constituindo o que estamos chamando de bulevar da mobilidade. Na verdade, é um caminho, que vai 

da Praça do Patriarca até o prédio da CET, na Rua Barão de Itapetininga. Então, ali em cima do 

Viaduto do Chá, vai ter uma exposição fotográfica e também vamos estender essa exposição 

fotográfica para outros pontos, Shopping Centers e outros pontos que estamos conseguindo, 

algumas parcerias privadas para isso, essa exposição fotográfica vai ser replicada, a mesma exposição 

para todos os locais.  Então, estamos pedindo o envio para cada Câmara Temática, de uma certa 

quantidade de fotos, eu acho, até que já foi mandado por e-mail para Rosa, pela Câmera de 

Mobilidade a Pé, o envio de 6 fotos onde 2 serão escolhidas para fazer parte da exposição. É uma 

exposição de fotos que incentivam, e demonstram a  melhor forma de caminhar pela cidade. No e-

mail que a que a Rosa mandou está bem explicado os detalhes das fotografias, além da exposição 

fotográfica, vamos ter o Pod Mobilidade, que é um grupo, um Podcast, que vamos organizar diversas 

discussões, inclusive intermodais e algumas entrevistas focadas em modais específicos e isso vai ser 

100% online, com acesso a todo mundo. E estamos avaliando e buscando os melhores nomes, já 

temos alguns para estar tanto fazendo a mediação quanto para fazer as entrevistas para serem 

entrevistados e até para o debate intermodal que queremos promover com esse Pod Mobilidade, 

eles serão reproduzidos nos dias da semana da mobilidade, ficarão disponíveis nos canais da CET e da 

Secretaria de Mobilidade. Além disso, estamos organizando também, um passeio chama, Caminhada 

dos Idosos é um evento parecido, que foi o que aconteceu no maio amarelo,  junto com a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa vai ser 

no dia 25 de setembro, às 10:00. Vai sair da Rua Barão de Itapetininga, próximo ao número 18, vai 

passar pelo Bulevar da Mobilidade, em cima do Viaduto do Chá. Vai entrar no Centro Histórico, vai 

parar na Praça do Patriarca para visitar o festival, e vai dar uma volta em algumas ruas do Centro 

Histórico. O percurso já foi definido, mas óbvio, aceitaremos qualquer tipo de crítica ou sugestão, 

ideias para serem acrescentadas a esse evento e estamos em negociação, conversei ontem, agora 

pela manhã também, com um possível patrocinador do festival que vai disponibilizar no patriarca, 

uma tenda com fisioterapeutas que vai analisar, dar dicas e analisar o tipo de pisada das pessoas 

para indicar o tipo de Calçado para fazer atividades de caminhada ou algum tipo de esporte, isso vai 

ser separado também por idade, então, que caminhada é ideal para que tipo de pessoa, que tipo de 

terreno, qual Calçado ideal, quais os locais que você deve buscar e os fisioterapeutas vão estar 

passando também informações mais voltado para área de saúde, focado na mobilidade a pé, fora 

essas atividades que eu expliquei que são focadas para a mobilidade a pé, nós teremos passeio 

ciclístico, uma carreta da Mapfre, que vai estar que é um dos patrocinadores que já está fechado 

conosco, que vai estar instalada na Praça do Patriarca, que vai atender crianças para educação de 

trânsito e de mobilidade, crianças e jovens e teremos tendas também de outras secretarias que vão 

estar oferecendo alguns serviços e outras atividades também. Inclusive tem teatro de fantoche com 

a do CPTran e do próprio CETET, fora as atividades normais e comuns do CETET, que não são comuns, 

são muito especiais, mas as atividades que estamos acostumados a ver do CETET como através de 

atividades na travessia, a travessia inclusiva, os mímicos e assim por diante. Essa atividade dos 

mímicos não vai estar concentrada só no festival da mobilidade de 21 á 25, eles vão estar desde o dia 

18, espalhados pela cidade e na frente do festival, eles vão estar presentes também nas travessias, 

que nós temos ali, entre a Praça do Patriarca e a Rua Barão de Itapetininga. É isso. 

JACKELINE - Muito obrigada, Fábio. Já temos um questionamento, senhor Elio. Bom dia, por favor. 

ELIO CAMARGO - Bom dia, seu Fábio parabéns por essas iniciativas, mas voltando a fala do Mauro, 

colocou, a nossa via de mobilidade, as calçadas e a CET, a Secretaria Municipal de Transportes, não, 



 
 

tem nada, não tem nenhuma responsabilidade sobre a nossa mobilidade nesse aspecto, então eu 

acho que também a ação de vocês, poderia ser sobre a Secretaria da Subprefeituras, para que 

realmente resolvesse esse impasse das calçadas que não existe porque, rotineiramente para eu 

tomar o ônibus, eu chegar até avenida, eu tenho que circular pela via asfaltada, ou seja, eu não 

consigo caminhar pelas calçadas, então temos que reforçar qualquer coisa que vocês possam fazer 

nisso. Ou passar a responsabilidade das calçadas para a Secretaria de Transportes talvez fosse á 

solução. Obrigado.  

JACKELINE - Obrigado, senhor Elio, Maria Ermelina por favor. 

MARIA ERMELINA - É bom dia, eu acho muito bacana essas iniciativas da CET, essas possibilidades de 

interação e diálogo com a sociedade e com o usuário, com o cliente da CET, esse festival da 

mobilidade, eu fiquei muito contente porque ele enfoca bem a mobilidade a pé, eu vou fazer alguns 

questionamentos aqui que eu anotei, é o nome Integração e fluidez. Esse nome ele remete, a fluidez 

veicular, que é uma coisa que deixou de ser preocupação da CET e da mobilidade de maneira em 

geral, como política pública em todas as cidades, então é só esse nome aí que não sei o pessoal da 

área de marketing fazer um (inaudível) de palpite ou tentar refletir. A segunda coisa, eu achei 

interessante, achei maravilhoso a ideia da caminhada dos idosos, você focar num setor que tem 

bastante dificuldade e agora o trajeto que eu estou vendo ele envolve só uma tipologia de via, que é 

calçadão. Então o calçadão você tem a via totalmente dedicada, fala no trecho ali do Viaduto do Chá, 

mas mesmo assim, tem uma calçada larga, eu ia sugerir que no trajeto incluísse ruas onde você tem a 

calçada estreita, por exemplo, um trecho ali do Centro Novo, que seria a rua 7 de abril, entre a rua 

Xavier de Toledo, e  a rua Conselheiro Crispiniano, que tem calçada ainda não é calçadão só para ver, 

justamente um por um aspecto aí que o seu Elio levanta aqui a condição das calçadas e a largura 

frente e a demanda. Outra coisa que eu ia também sugerir para incluir é a fazer o idoso atravessar, 

não no semáforo da Xavier de Toledo, com a Praça Ramos de Azevedo, porque lá é a faixa mais larga 

que existe, tem 16 m, tem muito tempo de travessia, mas outros semáforos normais que dão acesso 

ao calçadão, mesmo o próprio semáforo da  Xavier de Toledo com a 7 de abril, não vale a operação 

da área de semáforo da CET, mudar a programação semafórica no dia do trajeto velho, é justamente 

para avaliar, é uma forma prática eu acho que até a Lilian Rose, que desenvolveu com tanto cuidado 

aí essa pesquisa de semáforo é uma chance da CET documentar isso e aferir para ver se o tempo de 

travessia, a largura da faixa, esse tipo de coisa está sendo adequado, e outras travessias que saem ali 

do trecho do centro velho, vão fazer a travessia também na Praça da Sé, que saem ali da continuação 

da rua Direita, da Rua José Bonifácio, da rua Senador Feijó, e vão atravessar ali a Praça da Sé, pega 

uma turma de gente e ver se dá tempo, de espera e tudo. Outra coisa também pode aproveitar os 

fisioterapeutas, Sou cada um fazer de si a tomada da velocidade, é só você colocar um cronômetro o 

próprio pessoal da CET pode fazer o pessoal da área de educação, o pessoal da área da Lilian vê um 

trecho, ver a extensão do trecho direitinho, coloca um cronômetro e vê a velocidade média daquele 

grupo de idosos, porque é isso não tem, é uma coisa que eu critico no manual de semafórica, que 

assim ele é bem criterioso para definir o tempo semafórico veicular, mas o tempo semafórico do 

pedestre, além de ter uma metodologia, que eu questiono de maneira geral, nos locais onde tem 

muita gente que também pode ser até uma maneira de verificar, ver, se o idoso consegue fazer a 

travessia na velocidade dele ou fornecer dados mesmo de velocidade de gente idosa, que isso não é 

só no lugar que está situado na frente aí de centros de atendimento ou de cursos para pessoa idosa, 

mas tem que ser adotado em toda a cidade, porque faz parte, os idosos estão cada vez mais 

presentes na população, aproveitar para aferir a velocidade de passada do idoso é muito fácil, é só 

ver o trecho que vai caminhar e o tempo que isso demorou, não tem erro nenhum, qualquer celular 

tem cronômetro se não quiser levar celular para não roubar a CET, tem cronômetro pelo menos na 

época que eu trabalhava, tinha. Essa carreta da Mapfre aí que vai fazer a educação de trânsito, quem 



 
 

vai fazer é o pessoal do CETET, que vai dar esses cursos, quem dar, como vai ser dado, porque 

estamos cansados de ver escolinha de trânsito para criança que vai todo mundo em bicicletinha e é 

repassado essa cultura de prioridade do carro, é uma mini autoescola, que não ajuda a formar em 

nada. É aproveitar o momento para passar noções de cidadania e de respeito ao usuário mais frágil 

do trânsito, que são as pessoas que caminham, inclusive as próprias crianças, em vez de deixar a 

criança com medo falar, olha, cuidado para atravessar a rua, claro que não é para falar para elas é 

atirar, mas é falar que é importante que o condutor também obedeça, que ela quando tiver com os 

pais e os pais estiverem dirigindo, ou enfim, às vezes tem pai que é motorista de ônibus, para elas 

passarem isso para os pais também, então é isso, no trajeto que as pessoas, que os idosos vão 

percorrer eu sou idosa, eu vou também, eu quero muito ir para quero participar. Tenho 68 anos, eu 

quero participar, há uma outra coisa, como eu presido, só última coisinha, prometo não demorar, eu 

presido a Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP, e lá a Telma que estava 

cuidando de semáforo de botoeira sonora, ela apresentou e nós estávamos fazendo outro trabalho, 

interrompemos para fazer isso, estávamos combinando de fazer um percurso que também pode ser 

outro dia, nessa semana da mobilidade, seria muito legal fazermos isso em conjunto com a própria 

CET, se ela topar,  que é pegar pessoas com deficiência e atravessar nos semáforos de botoeira, os 

que fazem parte das rotas acessíveis que já estão implantadas, aquele semáforo de botoeira que já 

está implantado quanto os locais onde os semáforos de botoeira foram propostos por pólo gerador e 

foram implantados, a CET fez muito bem porque o equipamento é muito caro, só que são locais que 

eles não estão preparados, de jeito nenhum para ter semáforos de botoeira ao mesmo tempo que 

tem o equipamento bom para o deficiente visual, eles estão carecendo de  rebaixamento de calçada, 

piso tátil de alerta, não precisava nem ser o direcional, pelo menos o de alerta, rebaixamento de 

calçada, piso tátil e a própria manutenção, com buraco eu vou sugerir, não precisa nem ser esse dia 

aqui da Praça da Sé, tem um que a própria CET sabe de repente, pode ter até um mais perto, se não 

tem na Avenida Santo Amaro com a Avenida Morumbi, Vieira de Moraes que lá as condições de 

calçadas são muito ruins e tem um semáforo sonoro funcionando que ele opera, como uma 

armadilha para pessoa deficiente, eu me comprometo, pela comissão técnica em formar um grupo 

de pessoas com deficiência, porque na comissão técnica, a própria Sandra que é daqui acho que ela 

está aqui, a Sandra Ramalhoso que ela é da Pastoral da Pessoa com Deficiência. Nos 

comprometemos, a Sandra também me ajuda a ver gente do Instituto Lara Mara, que são deficientes 

visuais, que a grande maioria do público, é mais um evento interessante pra fazermos, inclusive 

também aproveitar o momento e fazer a dimensão da velocidade desse público, vamos ver se fosse 

possível, seria  excelente, só isso. Obrigada, desculpa se me prolonguei. 

JACKELINE - Obrigada, Maria Ermelina. Fábio. Você gostaria de complementar? 

FABIO NIGRO -  Sim. Obrigado, Elio. Obrigada, Ermelina, vamos lá, ponto a ponto. As ações voltadas 

para as calçadas que o senhor Elio comentou que hoje é da Secretaria da Subprefeituras. Nós vamos, 

pegar tudo isso que está sendo colocado, vou levar para o meu Superintendente e para Diretoria 

para ver qual é o caminho para que darmos andamento nesse tema, a Michele também vai fazer o 

encaminhamento disso dentro da Secretaria, passar a responsabilidade das calçadas para Secretaria 

de Mobilidade, eu acho complexo, porque esse é um tema que envolve muita coisa, voltada para 

construção, para obras. É, mas eu não descarto isso é uma  decisão política, mas, de qualquer forma, 

levaremos isso como uma solicitação, como um pedido de atenção, desde já agradeço ao 

comentário, porque isso pode ser até para os próximos, um ponto de atenção nosso para ficar 

atento, e cobre para os próximos maio amarelo, a semana da mobilidade, algo mais contundente 

nesse sentido, quanto aos comentários da Ermelina, o tema da fluidez, foi muito debatido, na 

verdade, sabemos que existe historicamente um link desse tema dentro da CET, quando se fala de 

fluidez voltado para carro. Mas esse link não existe na população em geral, isso é uma coisa de quem 



 
 

viveu uma vida inteira dentro da CET, quem está muito tempo ainda dentro da CET, como eu, faz 

esse link muito fácil, mas não é o que se identifica exatamente fora da CET, às pessoas nem sempre 

linkan fluidez com carro, e sim com a facilidade de mobilidade, facilidade de chegar de um lugar a 

outro, então por isso resolvemos manter o nome fluidez dentro do tema. Quanto ao trajeto envolver 

apenas calçadão de incluir as ruas como calçadas mais estreitas, como no caso da Rua 7 de abril, 

entre a Rua Xavier de Toledo, e Rua Conselheiro Crispiniano, como foi sua sugestão, vou passar para 

o pessoal aqui da nossa equipe de marketing. 

MARIA ERMELINA - Desculpa, tem mais outras 2 ruas que eu sugeri no centro velho a José Bonifácio 

é uma delas. 

FABIO NIGRO -  De qualquer forma, a gente que você também falou sobre incluído travessia sem 

outros semáforos comuns, a travessia da na Praça da Sé e também falou sobre fazer esse passeio, 

fazendo cálculo de tempos semafóricos, aí eu vou entrar em 2 questões. Essa parte dos cálculos de 

pesquisa, a Lilian Rose pode abraçar esse tema para assumir, podemos conversar com ela sobre isso, 

eu tenho certeza que isso já está sendo analisado, avaliado e tem um detalhe, isso é feito 

normalmente em situações normais, como se diz situação normal de temperatura e pressão quando 

as pessoas estão fazendo suas travessias em dias normais dentro de um passeio se fizermos qualquer 

avaliação, coleta de dado dentro de um passeio com um grupo que está sendo conduzido num 

trajeto específico, a quantidade de vieses que podem dar na resposta desses números é muito 

grande, a possibilidade de erros nesses cálculos é muito grande, então dentro do passeio, não se faz 

essas avaliações de cálculo de tempo de travessia, isso é feito pela área de pesquisa para que não 

exista, ao viés na pesquisa, mas com certeza, a Lilian Rose vai poder te  vai poder nos esclarecer 

melhor a respeito disso. Quanto a carreta Mapfre, o conteúdo da educação da carreta Mapfre é 

conhecido pelo pessoal do CETET, o pessoal do está participando de toda a semana da mobilidade, 

estarão presentes lá, então, existe, sim um direcionamento. A Mapfre, na verdade, é a fundação 

Mapfre, está não é a empresa, faz parte da empresa, mas é a fundação que está coordenando esse 

tema, então a fundação, eles têm uma pegada muito voltada para proteção também dos modais 

mais frágeis, eles conhecem todo o tema do visão zero, muitas das coisas que inclusive eles trazem 

da Espanha, que eles compartilham conosco em termos de conteúdo, em termos de conceitos, então 

eles que vão estar à frente dessa atividade, mas nós estaremos lá avaliando, verificando, dando 

apoio, suporte,  quanto ao tema da ANTP, eu acho que é um projeto que você tem junto com uma 

Secretária da Pessoa da com Deficiência, eu acho que podemos conversar sobre isso, não sei se isso 

envolveria alguma coisa dentro da semana da mobilidade, mas, se é uma ação à parte que você está 

sugerindo, um trabalho que você está construindo, que você quer trazer para dentro da ação da 

semana da mobilidade, eu queria só entender um pouco melhor como é que funciona isso para 

poder até te esclarecer o tema do semáforo de botoeira que você identificou que em alguns locais 

ele foi instalado, mas está carecendo de rebaixamento de calçada de piso tátil, acho que a mesma 

coisa eu e a Michelle vamos procurar o tema das calçadas que eu respondi pro senhor Elio, vamos 

procurar encaminhar esse tema aqui dentro para verificar aqui em que pode dar um posicionamento, 

mais ativo, mais concreto a respeito disso, está bom. É isso. 

JACKELINE - Obrigada, Fábio. Ermelina, você quer falar novamente. 

MARIA ERMELINA - Eu entendo que um passeio não é um momento de você fazer uma pesquisa de 

dados que tem que ter um embasamento científico para você poder apresentar como resultado, mas 

eu acho que o próprio pessoal do CETET, se pudesse acompanhar e alguém do CETET que um 

estagiário só fazer o cálculo da velocidade de passada do idoso durante o trajeto no calçadão, que é 

uma coisa muito simples, ou eu acho que até como atividade para o próprio idoso não seria difícil,  

seria distribuir entre alguns deles, o cronômetro e eles marcarem o começo e o fim, depois passarem 



 
 

os dados para organizador da caminhada e aí dá para calcular velocidade, isso acho que é uma coisa 

bem simples, ou então a Lilian Rose, se ela quiser, porque eu acho que é uma oportunidade 

excelente. Quanto a proposta que eu fiz, não envolve a Secretaria da Pessoa com Deficiência, entre 

ANTP, mesmo tem membros dessa comissão, a ANTP é uma ONG, que estuda transporte, mobilidade 

na minha comissão como envolve Mobilidade a Pé e Acessibilidade, ela inclui pessoas com 

deficiência também, e as pessoas com deficiência está dentro do tema da mobilidade com certeza 

isso existe lei federal que garante que é a lei brasileira da inclusão, eu vou sugerir que você dê uma 

lida para você, porque isso significa direito que a pessoa com deficiência, qualquer tipo de 

deficiência, ela tem direito à cidade de exercer qualquer atividade, inclusive mobilidade. Então tem 

tudo a ver sim, com a semana da mobilidade, e ela também faz parte e a pessoa com deficiência, a 

maioria dessas pessoas exerce a mobilidade a pé, elas sempre estão incluídas, são pessoas que têm 

maior dificuldade, elas precisam de condições especiais. Eu acho que seria uma atividade 

superinteressante, eu estou a sua disposição. Se você quiser esclarecer dúvida, para eu te explicar 

porque a pessoa com deficiência ela tem direito à cidade, ela tem direito a se deslocar na cidade com 

autonomia, sem precisar ser levada por ninguém, sem precisar de ninguém, é isso que todos buscam, 

eu estou vendo que até a Sandra, que ela é cadeirante, ela está pedindo a palavra ela vai falar até de 

forma mais apropriada, então eu não vejo porque não incluir a uma semana toda, é isso. 

FABIO NIGRO -  Só pra esclarecer, uma coisa Ermelina, me liga, eu sei que a pessoa comum com 

deficiência, ela tem direito à mobilidade, inclusive ela é um dos modais que dedicamos parte das 

nossas ações, isso nunca teve nenhuma dúvida, a minha única dúvida era em relação à sua sugestão 

se envolvia a pessoa com mobilidade ou não, que ela tem esse direito, está sempre claro, está 

sempre dentro das nossas, premissas, isso é sempre um modal que focamos, é atividades e ações,  só 

para deixar claro que nós não temos dúvida em relação a isso. 

JACKELINE - Sandra. 

SANDRA RAMALHOSO - Então, eu também me coloco a disposição para informações, pesquisa, a 

Lilian também está aí, a Lilian Rose e nós participamos de uma pesquisa também e estamos sempre à 

disposição. Eu como Coordenadora da Pastoral, eu lido com várias deficiências, então não é só a 

mobilidade reduzida, eu também trabalho com deficiência visual, com deficiência intelectual, que 

são coisas que a cidade precisa também estar preparada, então à acessibilidade, é isso que se 

discute, o direito a cidade tem que ser de todos, então aquilo que eu puder, colaborar, o que vocês 

precisarem de informações de outras deficiências, além da motora que eu já sou protagonista, já sou 

a cadeirante que vive enchendo o saco de vocês, mas é importante que todos também tenham essas 

informações e aquilo que vocês precisarem das outras deficiências, eu vi que a Ermelina citou Lara 

Mara. Tem o Marcelo da Dorina Nowill, que também faz um trabalho legal, ele foi conosco 

experimentar aquela calçada na Rua Borges Lagoa, então são coisas que precisamos estar junto, 

porque se não estivermos juntos, não se constrói, e eu vou repetir aquela máxima de novo, nada 

sobre nós sem nós. Então aquilo que vocês quiserem fazer de bom para a sociedade e que vocês 

quiserem incluir a pessoa com deficiência, nos pergunte, onde estão as nossas dificuldades, nós 

responderemos, está bom. Obrigada. 

JACKELINE - Obrigada, Sandra. Lilian, você havia levantado a mão. Você gostaria de complementar? 

LILIAN ROSE - Como estão falando, eu acho que faz parte dos meus informes de pesquisa esse 

cálculo, então eu só pra falar que vou complementar na sequência, conforme eu for dando os 

informes do andamento da pesquisa tá bom Jaqueline. 

JACKELINE -  Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação sobre esse assunto? A Lilian pode 

começar.  



 
 

FABIO NIGRO -  eu tenho só uma última colocação. Desculpe, só teve um outro tema que é de não 

passar naquelas faixas de pedestre que são muito largas, eu acho que vale a pena passar em faixas 

de pedestres em travessias  mais comuns, como as que foram citadas pela Ermelina, mas nós 

também vamos passar por faixas de pedestres que são muito largas, assim como aquelas próximas 

ao Teatro Municipal, porque a função do evento em si também é trazer luz ao modal. Então, 

queremos mostrar as pessoas atravessando as pessoas caminhando e queremos incentivar esses 

eventos servem para que se incentive o uso dos modais, incentivar as pessoas a fazerem seus 

trajetos a pé a evitarem o carro sempre que possível, usar toda semana da mobilidade é para você 

usar bicicleta, usar transporte público, usar a mobilidade a pé todas essas ações servem para dar luz 

a isso. Então vamos sim fazer a travessia sem pontos como que você escolheu, mas também nós 

faremos travessia em calçadões, caminhadas nos trechos de calçadão que vamos passar também 

pela exposição de fotos e faremos também nas faixas mais longas, eu acho que é interessante 

termos essa visão de trazer luz ao modal, trazer luz, a possibilidade de você se deslocar a pé. 

MARIA ERMELINA - Só rapidamente esclarecendo, eu não falei assim só para não passar. É Claro que 

vai ter, inclusive porque no trajeto que você citou necessariamente, você vai ter que passar por elas, 

mas não só a minha intenção foi falar para não só se limitar a essas faixas que são bem atendidas, só 

para esclarecer. Obrigada. 

JACKELINE - Não vejo mais inscrições então Lilian, bom dia, palavra é sua. 

LILIAN ROSE - bom dia a todos, eu estou muito feliz em estar aqui hoje para falar do andamento da 

pesquisa, porque eu acho que ela está andando muito bem, apesar de eu ter falado que eu iria 

apresentar o já o primeiro resultado do vermelho piscante agora em setembro, e  talvez ainda, até 

dê, estamos fazendo, na verdade, é um estudo com várias pesquisas, acho que hoje já falei isso para 

você, nós até dividimos, tem a primeira parte do entendimento do vermelho piscante, a segunda é o 

tempo de espera e o tempo de travessia, é exatamente isso que vocês estão falando, e a terceira é o 

cálculo, como é feito esse cálculo e como gostariam que esse cálculo fosse feito, se ele é propico, 

como que está sendo, seguido pelo pessoal do DCS, como os representantes da sociedade civil 

solicitam que ele seja feito, então, na verdade são três pesquisas em um estudo. A primeira o 

vermelho piscante, quero falar delas, porque eu acho que é uma das que está mais adiantada. Nós 

fomos em onze faixas diferentes, com um trecho de travessia, dois trechos com canteiro no meio, 

com botoeira, sem botoeira, nós escolhemos muito bem o local para ver se estava perto de Escolas, 

estava perto de AMA, se estava perto de Hospitais, porque queríamos pegar inclusive uma população 

mais vulnerável, mesmo quando se fez uma entrevista, por exemplo, com a mãe e com a criança, e 

anotamos essa percepção, apesar da pessoa ter dado a entrevista para nós, por exemplo, com 35 

anos, só que ela estava acompanhando uma criança, daí entendemos que aquela era uma travessia 

vulnerável, sim. Nós temos mais de 27% da amostra, é que eu estou ainda fazendo o cálculo, talvez 

aumente esse número, mas o mínimo de pessoas vulneráveis, que nos deram entrevista entre 

pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida, idosos, mulheres ou homens acompanhando 

criança, ou uma das crianças, chegamos também inclusive, a fazer entrevistas com criança que 

estava acompanhada com os pais, foi perguntado para elas; então vai ser um cruzamento de dados 

desse entendimento do vermelho piscante bem rico, dentro disso, já acabamos a coleta de dados, 

nós precisaríamos de 400 respostas para eu ter 5% da margem de erro, nós conseguimos 719 porque 

se ampliou o número, não fizemos uma por região, foi feita duas por região e na região sul fizemos 

três por conta da quantidade e da população, tivemos essa necessidade, então eu acho que eu vou 

fazer o cálculo, ainda mais chegando a uma margem de erro só de 4%, depois, além disso, nós 

fizemos observação, já pedimos uma contagem. De quantas pessoas iniciam a travessia no vermelho 

piscante, dentro dessas vezes mesmas localidades da contagem. E tivemos também o prazer e eu vou 



 
 

falar que é um prazer muito, muito grande. Conversamos com a Sandra Ramalhoso, ela conseguiu 

esse grupo de pessoas que representam um grupo que tem mobilidade reduzida, pessoas que são 

cadeirantes, outras que caminham, outras que vão acompanhadas, outras não, e foi muito, muito 

gratificante ouvir as respostas e o entendimento de cada uma delas, essa deu uma pesquisa 

qualitativa, estamos fazendo a sistematização desses dados, estamos fazendo a transcrição, então 

essa transcrição é um pouco mais demorada, mas, é um entendimento quase que conjunto, eu quero 

aproveitar até fazer uma pausa aqui agora, porque o que eu vou falar para vocês dessa, acho que 

serve para as outras, é uma decisão, ainda que eu estou tomando, não conversei ainda nem com 

Fábio, nem com é com o Sérgio, porque eu estava começando a colocar a nossa percepção e análise, 

e eu comecei a perceber, que os dados, eles podem ser vistos e analisados de forma diferentes. 

Então a Ermelina por exemplo está falando do dado aqui de uma maneira, outra pessoa que eu 

converse que seja um técnico da CET, pode ver esses dados de outra maneira, então eu estou 

pensando em colocar talvez a minha análise, mas ainda eu vou ver como vou fazer isso, eu estou 

pensando em colocar o dado puro, sem análise, para quem quiser usar o dado utilize da maneira que 

o bem entender,  desde que justifique a sua análise, então eu vou fazer essas duas partes. Vou 

colocar o dado e vou colocar a minha análise, sim, eu vou fazer mais apontamentos. Isso daí é mais 

fino que eu estou falando para vocês, para vocês já irem pensando, porque como vou fazer a análise 

final, porque eu acho que é muito importante essa fidedignidade dos dados, então eu penso que 

dessa maneira não vai ter nenhuma conversa de, porque ela falou o dado isso, só que o dado não é 

isso, não fala o dado, ou seja, cada um vai ver e analisar o dado de acordo com a sua ótica, eu acho 

que é muito importante, então nós estamos já no vermelho piscante, sistematização de dados e eu 

até para liberar um resumo desses dados, eu até já poderia, mas eu ainda preciso de autorização 

interna, ainda não passei na para os meus superiores, porque eu não posso decidir sozinha, então o 

vermelho piscante está bem encaminhado em fase de quase conclusão, a segunda parte, que é a 

parte que estamos conversando muito aqui, a parte do tempo de espera e o tempo de travessia. Nós 

fizemos desse modo, nós observamos a travessia completa, então um pesquisador ficou anotando 

tudo o que a pessoa fazia, o tempo que ele esperou, então eu tenho tempo de espera e o tempo de 

travessia junto, eu não tenho separado, então eu acho que isso talvez eu não consiga fazer essa 

análise, então eu preciso voltar, já estou conversando com eles aqui, para ver se conseguimos, 

porque, diferentemente do vermelho piscante, essa observação do tempo, eu fiz em cinco locais que 

eu peguei dos onze do vermelho piscando, porque eu queria ver se permitia alguma comparação 

depois, então eu preferi não pegar novos locais. Eu preferi pegar cinco para ver se me permiti essas 

comparações, então acho que preciso sim, voltar para fazer esse tipo de análise, acho que não vai ser 

uma coisa difícil, então essa pesquisa, o que ela é, se observa a travessia da pessoa, observa, anota o 

tempo que ela fez de travessia, tempo de espera e conversa com ela, se ela atravessou na brecha, se 

ela atravessou no vermelho piscante, se atravessou no verde, se observa tudo e a nota, e pedimos a 

entrevista. Muitas pessoas que observamos claro, que não deram entrevista, só que conseguimos um 

bom resultado que eu tenho duas observações para uma entrevista, teve uma vez que tínhamos feito 

uma dessas, tivemos para cada 4 observações, se tinha uma entrevista, então tivemos um resultado 

muito bom agora, então eu estou com em torno de 700 e poucas observações para 435 entrevistas, 

que é um dado, maravilhoso dentro da margem também de 5% de erro para mais ou para menos, 

fidedignidade 95%, que é o que normalmente pede, estamos também na parte de análise, já estamos 

construindo os gráficos e fazendo os cruzamentos, porque eu tenho, a pessoa atravessou no 

vermelho piscante, mas ela entende que é vermelho foi o tempo era suficiente, então ela tem que 

explicar, muita gente que atravessou na brecha, não quis dar entrevista, a pessoa atravessou na 

brecha, então eu vou responder, mas muitas pessoas que atravessou na brecha ela deu entrevista e 

você percebe que ela não fala sobre aquela travessia, ela fala da travessia de um modo geral, o que 

ela faz normalmente na vida dela, porque você vê que ela não está respondendo exatamente sobre 



 
 

aquela travessia,  você, pode até perguntar para ela, não estou falando dessa travessia, ela não quer, 

ela quer falar do conhecimento que tem como um todo, então essa é a segunda parte do estudo, dá 

pra se fazer cruzamento de dados e estamos fazendo um cruzamento de dados por tipo de travessia 

e por idade também e por quem atravessou na brecha, por quem não atravessou na brecha, em 

todos, todos, no vermelho piscante, por exemplo, estamos fazendo essa travessia, por idade e 

também por necessidade especial, ou seja, a vai aumentando. O tempo que eu, que eu demoro para 

dar o resultado para vocês, porque toda vez que eu começo a fazer, percebemos que é possível um 

cruzamento de dados diferente que vai me trazer  um resultado mais positivo para o estudo, então 

acaba se fazendo esse cruzamento e eu espero que hora que eu passar para vocês eu passe todas as 

tabelas com todos esses cruzamentos. Agora vamos para o terceiro, é sobre o cálculo que é feito 

para a travessia, este daí está sendo um estudo, mais denso, que nós temos até o momento desse 

estudo, nós fizemos uma entrevista com CUT, que inclusive ele é um dos mentores aqui do vermelho 

piscante aproveitamos e já conversamos com ele sobre o vermelho piscante, ou seja, por isso que eu 

falei que acabam se intercalando todos os estudos, conversamos com Ermelina, tivemos uma 

conversa muito boa com ela, são visões bem diferentes, foi essa visão muito diferente da Ermelina 

com o CUT, que nos fez até pensar nisso, em apresentar os dados de modo a não ter uma análise, 

porque ela é feita de acordo com qual ótica da pessoa eu penso que essa seja a melhor maneira para 

eu não entrar e falar que eu estou pegando a ideia da Ermelina ou do CUT, então vou dar sim a 

opinião e a percepção dos pesquisadores, que são 10 pesquisadores, que queiram, ou não 

participaram da da pesquisa, então é importante a percepção deles, mas isso não vai interferir na 

análise individual de cada um, além da Ermelina e do CUT, nós fizemos entrevistas com seis técnicos, 

(inaudível)são controle, controle semafórico da CET, eles que são responsáveis pelo cálculo de tempo 

de travessia, tempo de espera, então nós já temos todos esses dados coletados, estamos acabando 

agora de transcrever essas entrevistas para ver que tem de diferente entre elas, então estamos 

nesse momento. O único dado que ainda falta chegar para mim é a contagem do vermelho piscante, 

que é uma contagem simples, acho que em uma semana  conseguimos, enquanto estamos fazendo 

os outros dados, isso para eu ter todos os dados, ou seja, nós estamos sim no momento de análise, 

sistematização dos dados já encaminhando para  fechamento desses dados e podemos sim conversar 

com o Fábio, pedir autorização para o Fábio, pro Sérgio, para ver se inclui na pesquisa esse cálculo, 

de repente não é um cálculo no calçadão, mas eu posso sim colocar o cálculo, até estava pensando, 

liguei para meus estagiários, para eles pensarem sobre isso, eu estava pensando nesses cinco locais 

que eu fui já pesquisar o tempo de espera da pessoa, o tempo da travessia onde vamos medir, o 

espaço,  medir o trecho e assim que fizemos a observação, a pessoa atravessa nós perguntamos a 

idade da pessoa que está fazendo e só idade para a gente fazer esse cálculo, eu acho que pegando 

em cinco lugares, cinco dias, nós fazemos, só que assim, aquilo que eu falei para vocês são cinco 

lugares, cinco dias, vai depender muito da minha logistica aqui, porque ainda mais essa semana de 

mobilidade, às vezes a as viaturas, elas estão, direcionadas a outras atividades, então, às vezes eu 

tenho um problema de na logística interna aqui, mas eu acho que é basicamente isso. Eu não sei se 

eu falei muito se vocês acompanharam tudo, que eu falei, eu ia pedir para a Michele, colocar o 

roteiro do que eu ia falar, mas eu acho que eu abarquei todos os itens, então estou aberta se vocês 

não entenderam alguma coisa ou se gostaria de fazer algum questionamento sobre o andamento, 

fora que também estou aberta para vocês me  ligarem, preciso também fazer um agradecimento 

especial a Ermelina que ajudou muito, indicou estudo, participou da entrevista e a Sandra é 

maravilhosa, um grupo que conversamos, que a Sandra conseguiu de mobilidade reduzida. Ela disse 

que é só perguntar que eles falam, sim, eles falam tudo, foi muita informação, foi muito rico e todos 

eles muito abertos a entrevista participantes, tá qualquer coisa que perguntávamos, eles respondiam 

até mais, então eu consegui, na verdade, com eles estava previsto para falar sobre vermelho, 

piscante e acabamos falando sobre tudo, sobre a mobilidade em geral, então eu acho que é um até 



 
 

um outro estudo que eu posso falar, aqui está parte e cada uma dessa parte rende uma tese para 

quem quiser pegar os dados e se debruçar sobre eles. É isso.  

JACKELINE - Obrigada, Lilian. 

MICHELE - Lilian, se você permitir, eu posso compartilhar com um grupo para WhatsApp, para o 

Mauro por e-mail o roteiro que você passou, eu acho que não teria muito sentido se fosse sozinho, 

mas com toda uma explicação que você deu, eu acho que é um material bastante rico, um resumão, 

pode ser? 

LILIAN ROSE - pode compartilhar. Pode sim. 

MICHELE - Faço isso, então. 

JACKELINE - Ermelina, por favor. Obrigada, Lilian. 

MARIA ERMELINA - Bom, primeiro eu quero dar parabéns para Lílian Rose pela equipe, para a 

equipe, para a CET, por esse trabalho. É um trabalho Sério, que bem representa a CET, eu que 

trabalhei aí por 35 anos, então eu sei exatamente o valor das pessoas da CET, e ela representou 

exatamente isso. Realmente, ela não nos procurou como especialista no assunto como professora 

para também podermos dar um embasamento técnico sobre o ponto de vista acadêmico. Então, 

como ela falou esse próprio trabalho da CET, ele é digno de ser publicado pelo ineditismo, porque há 

muito pouco sobre esse assunto, é um material referência para qualquer pesquisa, para 

pesquisadores do mundo todo, não só do Brasil, eu falo porque é um assunto que eu já acompanho 

há muito tempo. Lílian, a única, sugestão fica para você ver, eu concordo que a as conclusões a o 

ponto de vista técnico, e o ponto de vista social e acadêmico, então eu ia sugerir que eu sei que você 

já tem isso pronto, seria você incluir sim nas conclusões, mas é bom você ter essa dicotomia de 

pensamento, isso enriquece mais ainda o trabalho, está certo? E para quem pesquisa, seja de qual 

área for, é entender o outro lado da moeda. Isso é importantíssimo para quem estuda o assunto, 

para quem dá aula sobre o assunto. Como eu, para quem reinvidica meu lado também, o lado do 

pessoal todo aqui como sociedade, e as outras organizações sociais do Brasil todo e de outros países, 

e o lado técnico que têm metodologias já definidas, impostas por manuais que por sua vez, são 

resoluções do CONTRAN, que eles têm que seguir sim, até pra se chegar a conclusão da onde surgiu 

todo esse contexto, está certo. Então eu ia sugerir que você coloque não como dizendo qual é o 

certo e qual é errado. É simplesmente como observadora, como pesquisadora e parabéns pelo 

trabalho. É um trabalho realmente que a CET, pode apresentar e arrasar em qualquer Congresso, 

para você e seus estagiários eu mesmo, como pessoa que sempre vestiu a camisa da CET. Sinto mais 

uma vez, orgulho pela seriedade do trabalho feito, a área de pesquisa sempre foi o meu. 

LILIAN ROSE - Obrigada Ermelina, eu quero falar sobre essa dicotomia, que você falou, nós vamos 

colocar sim, principalmente a parte qualitativa eu vou colocar isso como discurso, mais como uma 

dialética também e a possível conversa que possa haver entre ambos, isso eu vou separar nem como 

ponto positivo ou negativo, mas como uma dialética, uma conversa mesmo entre eles. 

MARIA ERMELINA - isso mesmo, Lilian, você podia ir direto para o doutorado, só baseada nesse 

trabalho, minha sugestão. 

LILIAN ROSE - Obrigada. 

JACKELINE - Senhor Elio, por favor. 

ELIO CAMARGO - Dona Lilian. Eu não sei que haveria possibilidade, de quantificar a travessia que as 

pessoas fazem dentro do verde, ou seja, a travessia de pedestre. E fora dele, você já está 



 
 

principalmente nas conversões. As pessoas aproveitam e fazem essa travessia porque o tempo de 

espera é longo, e o lugar clássico que nós sabemos, é a Av. Paulista, com a Rua Augusta, mas nós 

fizemos um levantamento em onze outras e não essa da Paulista. E constatamos que a maioria das 

pessoas atravessam no vermelho também virou moda, ou seja, os veículos até esperam, não é essa 

travessia. Dentro da conversão dele? Então é uma possibilidade para se pensar um pouco com esse 

sistema de três fases que tem os nossos semáforos. Obrigado. 

LILIAN ROSE - então seu Elio, essa contagem da conversão e na travessia ela não consta, porque 

fizemos um trabalho já faz muito tempo. Foi na época do Proteção ao Pedestre já faz muito tempo, 

foi em 2011 e foi exatamente isso. Era o respeito a travessia na conversão, e a Paulista, realmente 

quem manda ali é o fluxo de pedestre, principalmente hora que dá uma brecha, então, foi em 2011, 

estamos em 2022 e estamos com um plano agora de atualizar todas essas pesquisas para fazer uma 

série histórica começar agora acompanhar. Então, provavelmente ela já está no nosso plano, que 

está para o ano que vem essa proposta, inclusive, foi o superintendente que me pediu, uma 

atualização desses principais dados, que é pra podermos acompanhar e ver se tem alguma melhora, 

piora, ou que tem que ser feito para esses dados, na verdade melhorarem, porque se a São Paulo é o 

meu carro chefe do Brasil, ela tem que apresentar. Pelo menos alguma política que melhore esses 

dados. Então acho que uma série histórica realmente disso, inclusive dessa conversão, porque 

muitos motoristas é abriu para eles o semáforo ficou favorável, eles não querem saber da conversão, 

então precisamos ainda trabalhar essa cultura do motorista e perguntar se ele sabe, porque muitos 

motoristas falam, ficou verde para mim, o pedestre que não tem que atravessar, então, é uma outra 

parte, de educação, além  fazermos essa contagem, porque eu sempre falo, a pesquisa é um dado 

que   vamos dar. É a partir da pesquisa, a pesquisa não faz nada sozinho, é a partir dos dados dela 

que vamos ter que pensar o que vai ser feito. Eu gostaria de estar em todas as etapas, porque eu vou 

me envolvendo, eu acho tudo isso muito bonito, mas se o planejamento já utilizasse os dados, já eu 

ficaria bem feliz. 

JACKELINE - Obrigada, Sandra, por favor.  

SANDRA RAMALHOSO - Então eu queria primeiro agradecer muito a Lilian Rose que nos ouviu, 

porque realmente é isso, o Fábio nos ouvir, é conhecer a nossa dinâmica de movimentação dentro da 

cidade, então, acho que isso que é importante, sempre que eu saio para fazer alguma coisa, e ontem 

peguei um trajeto novo, eu fui no memorial da América Latina, e lá está tudo fechado, porque vai ter 

um festival, não se consegue passar por dentro, eu cortava caminho por dentro, ia sair lá do outro 

lado, onde eu ia pegar o metrô, o terminal, tive que passar pelas calçadas, e aí você tem banca de 

jornal, aquelas banquinhas de que vende comida, fica tudo em volta ali daquele setor, além do que a 

péssima conservação, tem uma passagem, eu devia ter pego o endereço, mas ela sai do Memorial, e 

ela atravessa e vai ser pegar aquela via que passa os ônibus que tem, esqueci o nome, mas ali passa 

tanta gente é tão mal conservado. Sabe, passa carro, gente,  cachorro, passa tudo ali, é muito mal 

conservado aquilo ali, eu fazia o caminho contrário, eu vinha e ontem, eu fui, aquela subida, precisei 

pedir para alguém me ajudar, não que a  cadeira, não tenha força. Mas a era tão íngreme, a subida 

que eu fiquei com medo que ela caísse para trás. Então, eu agradeço muito, agradeço mesmo que 

vocês estão aqui, sinto um esforço realmente de todos aqui para estar ouvindo um pouco de nós, um 

pouco do  nosso caminhar, da nossa mobilidade aqui na Cidade de São Paulo, é realmente isso, sabe, 

ouvir, ver, caminhar conosco, eu uma vez eu tive uma visita de um engenheiro da CET,  perto de 

casa, e ele veio uma segunda vez, e falou, mas eu vi que estava tudo em ordem. Eu falei, então vem 

atravessar comigo, quando ele começou a ver que como que eu teria que fazer para atravessar, ele 

falou. Sabe, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, não tinha essa problemática, semáforos, 

tudo funcionando, estava tudo em ordem para ele, mas para nós que íamos atravessar, que ia passar 



 
 

as dificuldades surgiram. Então é isso, gente. Eu primeiro quero agradecer. Agradecer muito esse 

trabalho que vocês estão fazendo, de pesquisa, de ouvir. Porque queremos uma cidade melhor para 

todo mundo, uma cidade melhor, para as pessoas com deficiência visual, e nós sentimos, por 

exemplo, que não há respeito pelo piso tátil. Então as pessoas têm piso tátil tem mas está todo 

mundo em cima. Tem até banquinho, em cima, as pessoas ficam ali, sei que eles querem ganhar o 

seu dinheiro, tudo bem, mas chega um pouquinho para trás, deixa o corredor para podermos passar. 

Então são coisas que  vamos vendo o que nos atrapalha muito e que eu falo para vocês, aqui é as 

entradas de rampa, entrada e saída de rampa, porque aquilo ali dá um medo que vamos cair para 

trás, eu já tive amigas que caíram porque a cadeira  ela abaixa e não se consegue nem subir, as vezes 

nem descer. Eu preciso sempre estar pedindo ajuda para alguém para poder estar atravessando, as 

calhas de escoamento de água também são coisas que precisamos estar passando, o semáforo 

ontem também tive problema, eu estava com um amigo o Zé e ele anda devagar, e eu, com a cadeira 

de rodas, eu vou rapidinho, o que aconteceu o Farol, então ele falou, vai começar a piscar, eu não 

vou, eu fui  e tive que esperar ele atravessar numa próxima oportunidade. Então, porque ele anda 

devagar, foi o que eu falei para você, a mobilidade que é diferente e para todos nós, eu acho que 

esse papo do vermelho piscante,  ele tem que estar numa certa equidade,  uma certa consideração 

para que as pessoas possam todas atravessarem,  tem um limite, não pode estar nem muito lento, 

nem muito rápido, são coisas que precisamos estudar mais, hoje meu dia está de agradecimento, o 

que vocês precisarem, realmente estou a disposição, obrigada. 

LILIAN ROSE - Deixa eu te falar uma coisa, Sandra, inclusive essa nossa conversa com DCS com vocês, 

depois eu vou pedir ajuda da Telma e da Alessandra da segurança de trânsito, para ver se tem 

alguma informação que elas gostariam de falar, porque às vezes eu falo alguma coisa para elas, mas 

Lilian, chega para nós completamente diferente o que temos que fazer. Eu acho que eu já falei para 

vocês que uma é uma pessoa com mobilidade reduzida pediu, porque as rampas elas não podem ser 

feita na extensão da faixa? Porque não é só cadeirante, é qualquer pessoa com mobilidade reduzida 

que usa a rampa, sim é verdade, qualquer problema que você tenha no joelho, você tem mais de 40 

anos, já tem problema no joelho, se tiver uma guia rebaixada para você melhor, só que o que 

acontece, eu estava conversando com elas, que isso já foi discussão, inclusive uma reunião de 

Acessibilidade, que os carros eles aproveitam para fazer retorno em cima da calçada por conta da 

guia rebaixada e acaba aparecendo mais um fator de  segurança para os pedestres, e isso é muito 

sério, é a mesma coisa quando você aumenta o tempo de travessia e o carro acha que está 

demorando muito, eles começam a passar no semáforo vermelho, ou seja, nós temos uma questão aí 

de que precisa ser de fiscalização conjunta com a educação e com o planejamento e isso é uma coisa 

que precisa estar na nossa cultura. Ela precisa ser construída, é isso que eu tenho que te falar, 

porque às vezes nós temos essa vontade, achamos que está faltando, só que é se for uma atitude 

paliativa de uma parte só, que não envolva a educação e a fiscalização, às vezes é um projeto 

pautado a ser pior e que os números pioram ainda. 

SANDRA RAMALHOSO -  você sabe que esse caso da calçada da faixa, do rebaixo completo, tem um 

supermercado que eu frequento praticamente diariamente, outro dia eu iniciei a travessia, para 

chegar nele do outro lado, é uma travessa de 10 metros, eu desci vem uma pessoa da avenida, 

entrou pela minha rampa e parou o carro bem em cima da rampa, eu parei do lado falei, Senhora, e 

eu, ela nem se tocou, ela não percebeu o que fez, eu falei, senhora, eu preciso passar, olhando como 

se ela não tivesse feito nada, a senhora, está em cima da rampa de acesso. Senhora, me desculpa e 

então foi tirar o carro, as pessoas não têm essa noção, é uma questão de educação, uma questão de 

marketing, Fábio, Pensa no marketing, coisas que as pessoas fazem sem ter noção de que estão 

desrespeitando, o direito do próximo, as pessoas não vêm mais esse limite, não, eu estou 

atrapalhando o próximo, um exemplo, você vai numa estação de metrô que nem aconteceu com 



 
 

aquela pessoa, tem lá o risco, piso tátil e as pessoas falam em cima e a pessoa que vem com 

deficiência visual que usa bengala, como faz, então, são coisas que as pessoas não respeitam o 

direito do próximo. Esse problema também tem um desgaste, da própria rampa, se o carro fica 

passando ali, a rampa foi feita para pedestre e se eles ficam passando, vão danificar ali. Obrigado 

mais uma vez. 

JACKELINE - Obrigada, Sandra, seu Elio, por favor. 

ELIO CAMARGO – Dona Lilian a Senhora falou em educar o motorista na travessia, na conversão. O 

que acontece é que, quando vocês não observam o artigo 38, e coloca o vermelho na conversão é 

claro que o motorista se sente no direito da travessia. Então, fica contraditório a gente sinalizar uma 

coisa e querer educar de outro jeito, eu acho que o erro foi quando vocês adotaram as 3 fases, 

contra toda o uso no mundo todo de 2 fases e  a gente permanece nessa impasse. 

LILIAN ROSE - Já anotei. Aqui está seu Elio. Como vai entrar essa nossa série histórica eu já anotei 

exatamente este da conversão, que daí quando eu for fazer o planejamento das minhas observações 

de contagem, eu já incluo a sua contribuição. 

JACKELINE - Obrigada, Lilian Mauro, por favor. 

MAURO CALLIARI - Oi, gente. Queria fazer um encaminhamento. Propor é esse tema. É tão 

importante que a gente está discutindo sem ver os resultados a 30 minutos da gente já está 

querendo assim pensar em ações e tudo mais. E eu acho Lílian que talvez fosse agora interessante 

ouvir de você quais desse leque de coisas que foram feitas, o que dá para ser apresentado na reunião 

que vem, eu ia propor pelo menos 1 hora,  Michele e Jaqueline, para esse tema, porque eu acho que 

é tanta coisa que vai sair daí. Se para cada um desses temas, eu acho que é uma hora. Então assim, 

se for à pesquisa com é, as pessoas com deficiência. A pesquisa qualitativa acessa pelo que eu 

entendi, aqui está mais pronta, se está pronto ou vai estar pronta, vamos deixar marcado para 

começar é ou para terminar a reunião que vem deixar 1 hora, porque aí vocês podem apresentar, 

não sei, em 30 minutos e a gente tem tempo de encaminhar depois com +30. Porque é tão 

importante isso aí? Eu só queria não perder e acho que a gente agora fica dando exemplos. É a gente 

está com ansiedade de falar, mas eu acho que não leva nada. A gente precisa ver a pesquisa e aí eu ia 

pedir sugerir que nesse dia da apresentação, Lilian que você fizesse apresentação, lembrando que 

essa apresentação, essa pesquisa foi sugerida por essa Câmara,  então que toda a equipe da CET 

esteja assistindo ao mesmo tempo que a sociedade civil, aí todo mundo pode tirar suas conclusões, 

aí a gente não fica nesse debate. Aí eu preciso já vir com uma recomendação ou não, você vai fazer o 

que você acha que você tem que fazer, e a gente vai ter uma conversa com essa pessoa que você 

falou o nome que eu não sei quem é Cucci, pra gente poder ver depois qual o padrão de ação, o que 

se tira de cada uma das pesquisas. Então minha proposta seria que a gente tivesse um tempo longo é 

para cada para cada uma dessas que você se preparar para apresentar uma coisa, razoavelmente 

sintética em meia hora, assim pra gente poder ter esse tempo de encaminhar, de discutir e até de 

depois, eu sugiro que algumas dessas conclusões vão para o pleno do CMTT. Para o secretário, vai 

para todo mundo, E que a gente saia daqui com uma recomendação. Olha a Câmara temática, depois 

de assistir os resultados dessa, pelo que eu estou entendendo, uma super bem preparada e 

embasada e com a participação de todo mundo que está aqui. Eu acho legal a gente poder fazer 

desse jeito, está bom, não sei o que vocês acham. Jaqueline e Michelle em termos de tempo, mas é. 

É bem importante a gente ter um tempo. Eu estou vendo aqui nós temos 30 minutos. Discutindo as 

premissas de uma pesquisa. Assim, ela estava dando pílulas de coisas que estavam surgindo e tal. 

Acho que a gente vai ter que ser muito focado nisso aí. Talvez fazer duas ou três sessões. 



 
 

JACKELINE -  Concordo Mauro e acho que a gente precisa desse tempo mais longo a gente vai fazer 

os encaminhamentos. Inclusive você começou a reunião falando dos dois pontos importantes que 

nós temos que focar nós vamos nos empenhar muitíssimo, mas pode ser que ainda não 

conseguiremos, por exemplo, das calçadas. Claro que a gente vai tentar, a Michelle vai fazer, o SEI ei 

tudo mais. Já o relatório, dependendo se o pessoal do GST já tiver apresentado a quem de direito 

antes de trazer para cá. É tiver pronto, pode ficar um desses e o segundo, a gente se organizar dessa 

forma que você sugeriu que eu achei ótima. Ficamos com os três focos. Lembrando que, como eles 

são longos, a gente mantém dois no que a gente conseguir, pode falar Mauro. 

MAURO CALLIARI - Só complementar a sugestão como vai ter uma reunião do pleno do CMTT, se 

não me engano, antes da próxima da Câmara temática eu sugiro que o tema do relatório de sinistros 

e de mortes no trânsito fosse apresentado no próprio CMTT, porque eu acho que a é uma 

informação que interessa a todos,  nas Câmaras temáticas de pedestres, de motocicleta de bicicleta é 

aos sindicatos das empresas de ônibus, todo mundo tem que estar ligado nesse tema. Eu ia sugerir 

que ele fosse promovido para o para reunião do pleno. Eu acho que a gente pode até vê-lo num 

contexto mais ampliado. 

MICHELE - Perfeito, Mauro. O Sampaio está aqui na reunião também, a Sandra, que são da comissão 

executiva do CMTT eles podem já trazer para a gente isso. E anotado aqui também. 

JACKELINE - Perfeito, Lílian pode fazer suas considerações. 

LILIAN ROSE - Eu preciso das autorizações internas quanto tempo, referente a do vermelho piscante 

como falei, esta bem adiantada essa parte da qualitativa ela está assim já separado, mas eu não vejo 

muita validade de separar das entrevistas que eu fiz com o grupo, acho que tenho que apresentar as 

duas juntas, mas eu tenho outra proposta, com o tempo é sempre reduzido e penso que seria 

interessante apresentar e ter alguém do planejamento ou prefeitura que ouvisse e fizesse propostas, 

do que pode ser feito, mas como a gente está falando do vermelho piscante, a gente podia pegar a 

origem gostaria muito que vocês ouvissem,  porque o vermelho piscante foi implantado, e talvez a 

gente chamar o Cucci para falar para a gente seria muito importante. Eu tenho uma pesquisa do 

projeto piloto do o vermelho piscante  isso lá entre 2010 e 2012 por aí. É então eu acho que ia seria 

muito bom antes de eu apresentar qualquer coisa o Cucci falar e explicar a origem do vermelho 

picante, não sei se vocês concordam com isso ou não. 

MAURO CALLIARI - Eu particularmente acho que qualquer coisa que vá a complementar, o que está 

falando é bom, mas nunca antes eu acho que a apresentação é o foco. Se alguém depois quiser fazer, 

mas aí vai ter uma pessoa falando de uma apresentação de 30 minutos para complementar, para 

preparar. Aí a gente vai ficar discutindo uma coisa que já morreu que é alguém já decidiu que tem 

vermelho piscante agora nós estamos vendo como é que pedestres, que foi daí que começou foi da 

preocupação que a gente trouxe, depois, sistematizou. Eu acho que o ponto de partida. Percepção de 

pedestre a partir daí, todo mundo vai poder explicar, olha, mas era a gente acha que sim, tem o 

código, tem o DENATRAN, tem o não sei o quê, mas eu gostaria de insistir e propor que os meus 

colegas não tiveram nada contra assim que a gente começasse por percepção de que o pedestre. 

Como é que o pedestre está vendo essa história. Porque hoje o importante não é o pedestre? Então 

a gente começa daí depois, a legal vai precisar de apresentação inteira do quem é esse cara? Pode 

dizer quem é, por favor, porque você fala um nome e gente que não trabalhou na CET 30 anos, não 

sabe quem é essa pessoa. 

LILIAN ROSE - João Cucci neto, engenheiro de trânsito e professor de engenharia no Mackenzie. 



 
 

MAURO CALLIARI – É importante a gente ter a presença dele para discutir os resultados da pesquisa. 

Não pra ficar se defendendo antes da pesquisa ou explicar por que eu acho que a gente tem que 

focar mesmo nessa pesquisa. Eu estou começando a ficar um pouco ansioso com a gente ter tanta 

prévia e tantas coisas que você já sabe, mas nós não estamos sabendo ainda, então eu acho que é 

importante agora o próximo passo é a gente ver a pesquisa, porque  está muito bom, está todo 

mundo envolvido. Vamos aproveitar esse momento tão bom. Obrigado. 

LILIAN ROSE - Tá certo, então para  passar os resultados aqui eu preciso ter as autorizações internas, 

daí eu converso com a Michelle sobre essas autorizações, se eu tenho ou não. 

JACKELINE - Obrigada a todos. É, vamos fazer os encaminhamentos, vamos fazer as nossas conversas 

aqui para ver as pessoas que participaram dessa conversa já mais avançada, ? Na próxima 

apresentação. E eu não vejo nenhuma inscrição. Alguém gostaria de fazer alguma observação ou 

podemos nos encaminhar para conclusão da nossa reunião. Meli pode falar. 

MARIA ERMELINA - Eu até tirei a minha fala por conta da do Mauro que a essa conclusão dele é 

importantíssima, ? Para ver até a nossa ansiedade de conhecer tanto, Tanta prévia boa é, mas assim, 

talvez como 11, a gente percebe ao longo do tempo, mesmo é o tempo que eu trabalhei na CT, como 

com engenharia de tráfego, é que assim a gente procura solucionar assim. Há problemas, em vez de 

solucionar, de ver que é são, são, são decorrentes de eu vou dizer exatamente AA conclusão de falta 

de fiscalização ou de projetos seja não precisa ser só projeto da CT, não qualquer projeto de obra, 

qualquer obra é mal feitos, são mal executados, não consideram a as necessidades. Dos seus 

usuários, Então a acaba gerando um problema e aí vai se dando jeito para se resolver de outro, mas 

sempre sacrificando alguém, e esse alguém é sempre o pedestre está, não se sacrifica os outros 

usuários da via pedestre ciclista, Geralmente eu vou dar um exemplo não só para ter a nem vou dar 

exemplo, então a minha sugestão é que isso é um tipo de coisa que só acontece aqui com o seu Elio 

bem, falou. Por que precisa ter uma fase de travessia de pedestre aqui? Fechar não é bloquear todo 

mundo. Por que a que o motorista não obedece a travessia, Com certeza o João Cucci vai falar que, 

se vermelho PIS cante, está copiando vermelho picante de Nova Iorque. Mas lá a coisa funciona de 

outra maneira, não tem vermelho geral, é. Há, então é assim, vê se tem alguém ou até ver como isso 

foi resolvido e com certeza isso foi resolvido com fiscalização. Está com fiscalização porque ninguém 

nasce educado. Os outros países, as pessoas, inclusive elas, continuam sendo cação. Ela, se não tiver, 

se elas não tiverem medo da fiscalização, elas vão praticar AA penalidade de novo. Então é. É essa 

ver a ou pelo menos apresentar ou alguém apresentar, complementando até isso, porque que não se 

resolve o caso lado. Não pode ter o rebaixamento, todos pensam, porque o carro vai cometer 

irregularidade. Por que então isso não é solucionado? Então, seria CT apresentar o que precisaria 

para solucionar, para não sacrificar quem está precisando, então não pode rebaixar todo, porque vai 

ter carro e moto isso moto fazendo conversão. Na minha época era até pior, Eles queriam demolir 

passarela de pedestre em rodovia em cima de rodovias se expressa. Porque em cima da passarela 

tinha assalto. Tá? Então é um. É um caso de segurança pública. Passarela mal iluminado alocar um 

iluminado projeta mal feito que, em caso de passarela, já melhorou e para esse tipo de coisa tem que 

ter fiscalização, inclusive de condutor, está certo e precisa direcionar mais a fiscalização, então seria 

ver como a própria CT apresentar com seria a ideal. Há poder atender essas demandas. E cuidar da 

fiscalização que que precisaria é mais gente. Será que não tem hoje em dia a tecnologia para isso? ? 

Não sei se se é caso, mas é o que me vem como complementação até das conclusões que vão ser 

tiradas a até dessa pesquisa e de outras demandas que não podem ser atendidas porque não têm 

como penalizar quem, quem promove a irregularidade, , que é uma coisa muito injusta. 

JACKELINE - Obrigada, Meli. A Michelle estava em contato com o Cucci e ele já estava pensando em 

vir falar conosco, então eu tenho certeza que o encaminhamento vai ser Joia. Bom, pessoal, vamos 



 
 

fechar com as palavras do Mauro, agradecer a todos e ansiosa. Para próxima reunião, Mauro, por 

favor, faça o nosso fechamento. 

MAURO CALLIARI - Reunião ótima, temos um monte de tema legal para a gente andar e estou 

achando que na próxima a gente vai botar pra frente esse tema aí e quem sabe a gente tenha,ações 

super é incisiva em cima do resultado, então obrigado a todo mundo que participou, vamos dar 

sequência nesse momento, de intensidade, de atenção em cima de um tema tão importante. 

JACKELINE – Obrigada, bom dia e bom almoço. 

ENCERRADA 

CHAT: 

[10:52] Fabio Nigro Gonzalez - SME/CET (Convidado) 

Olá Sandra Ramalhoso, se puder, por favor me passe seu contato para falarmos sobre possibilidades e necessidades de 

ações. Meu email é fabion@cetsp.com.br 

[10:56] Sandra Ramalhoso (Convidado) 

Já te enviei email 

[11:16] Sampaio 

Bom dia a todos Sampaio CMTT 

[11:34] Sandra Ramalhoso (Convidado) 

rua Salvador Julianelli que liga av.francisco Matarazzo com o memorial  
[11:34] Sandra Ramalhoso (Convidado) 

Esse é o local onde é necessária uma ação.  

[11:42] Michele Perea Cavinato 

Mensagem do Cucci: "Olá, Michele! Que coincidência! Há alguns dias mandei o texto de uma Nota Técnica para 

publicação abordando justamente esse caso. Vamos ver se sai antes da próxima reunião!" 

 

[11:44] Sandra Ramalhoso (Convidado) 

Nos viadutos fizeram passagem, inclusive com largura para cadeirantes. Mas e o piso tátil, o perigo dos assaltos e a 

presença de moradores de rua. 
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