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DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA - Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma Câmara Temática de 
Mobilidade a Pé, hoje nós temos duas pautas e nós vamos começar com a apresentação do Cucci. 
Posteriormente, a Lilian vai fazer a apresentação dela e nós vamos abrir para que as pessoas possam fazer 
perguntas após as duas apresentações. Cucci, você já pode começar. 

JOÃO CUCCI - Bom dia. 

Apresentação 01 – Comentários sobre estágio semafórico para travessia de pedestres. (A apresentação 
será disponibilizada) 

JACKELINE - Obrigada Cucci. Agora vamos passar para Lilian Rose. 

LILIAN ROSE - Agradeço a atenção de Vocês. Agradeço também a apresentação do Cucci. Muita 
responsabilidade, apresentar a pesquisa agora, depois da apresentação dele. Só para lembrar vocês essa 
pesquisa aqui, ela é a primeira de uma série de três. Primeiro entendimento do vermelho piscante, a 
segunda a gente fez algumas contagens, observações, entrevistas, tanto do tempo de espera quanto tempo 
de travessia e o terceiro é um estudo documental ou acadêmico sobre a metodologia do cálculo para a 
travessia. Hoje então a gente vai apresentar o entendimento do pedestre sobre vermelho piscante. O 
estudo foi desenvolvido pela UNICET, sob a superintendência do Sérgio que está aqui hoje com a gente. 

Apresentação 02 – O entendimento do pedestre sobre o vermelho piscante. (A apresentação será 
disponibilizada) 

JACKELINE - Vamos lá. Meli, bom dia, a fala é sua. 

MELI MALATESTA - Bom dia. Bom, eu aqui anotei algumas considerações, eu vou começar pela fala do 
Cucci. Na comparação entre o método anterior e o método atual, se você for ver o diagrama de tempo da 
sinalização, ele é igual. Está certo, só que no método anterior, não se tinha receio de contar com o apoio do 
parágrafo único do artigo 70, ou seja, de ter mais pedestres retardatários com os motoristas aguardando. 
Isso significa que qualquer que seja o método adotado, o tempo de travessia é insuficiente. Mas isso eu vou 
falar depois. Já com o método atual, como ele sinaliza, ele inverte. Praticamente ele troca o que antes era o 
vermelho piscante, ele transformou em verde piscante e assim, ele só sinaliza uma mudança de orientação. 
Antes ele falava, com esse vermelho piscando, é como se fosse o amarelo do veículo que continua igual. 
Imaginem, vamos fazer só um exercício de imaginação e de lógica, vocês imaginem que por conta da 
desobediência ao amarelo ou de dar uma maior ênfase ao amarelo. Porque o amarelo diz que ele tem que 
reduzir e se preparar para parar. Isso é o que diz o código. Vocês imaginem se no semáforo veicular se 
trocasse se desse poucos segundos de verde para o veículo e a maioria do tempo em amarelo, para ir todo 
mundo. E aí, quem chega à retenção e já pegou aquele amarelo, não dá mais para ele andar, então é mais 
ou menos a gente usando uma lógica, seria isso. E agora, com esse método atual, não se conta tanto com o 
cumprimento do parágrafo único do artigo 70. E se ficar esse método mesmo, talvez seja caso até te 
suprimir esse parágrafo único do artigo 70, porque eu vejo que a gente como pedestre perde essa proteção 
de continuar tendo o respeito dos motoristas, se a gente não conseguir terminar a travessia em tempo, às 
vezes, até porque tropeçou, até um pedestre normal, tinha um buraco, tropeçou, caiu, levantou, já vai 
tempo. Outra coisa que a gente vê é que a gente vai ter que contar, de acordo com a norma atual, uma 
orientação subjetiva de como é que é a percepção do engenheiro, a percepção do analista. Então 
percepção, é um sentimento subjetivo. Se a gente for ler um manual de semafórica, ele é um manual que é 
extremamente exato. Ele dá diretrizes exatas. Você tem as equações. Está tudo bonitinho lá. Aí quando 
chega... Claro, que se precisar de alguns segundos a gente vai ter que contar com essa percepção que 
envolve a sensibilidade do engenheiro ou mesmo às vezes até a pressão que ele recebe que isso é normal. 
A gente sabe que acontece com todos os órgãos de trânsito, pressão aí por uma determinada via o fluxo 
andar mais, dar mais prioridade a fluidez veicular. Eu sinto que ficar só no manual, só especificado a 
percepção do engenheiro, não é suficiente. Eu acho que hoje em dia já se há informações para fornecer 



 
para esse engenheiro, alguma orientação, alguma diretriz para essa, entre aspas, “percepção” dele, ser 
mais objetivo, a gente contar sempre com ela e não ser uma coisa que tem engenheiro que é mais 
bonzinho e tem engenheiro que é mais malvadinho e não percebe. Outra coisa, o tempo de carona, eu só 
vejo como um problema que às vezes, por uma economia besta, o pessoal, a engenharia de tráfego deixa 
de colocar um foco para pedestre e aí o pedestre fica meio perdido. Então, às vezes tem foco nos outros 
cruzamentos, foco para pedestre e lá não tem. Eu acho que poderia ser colocado. Agora, quando a 
travessia do carona coincide com uma conversão à direita, o grande problema. Eu não fui para Nova Iorque, 
vou fazer uma visita técnica, mas como especialista, é claro que a gente olha, você tem sim, o temporizador 
e quando há o verde e há conversão pode ser ônibus a não ser ambulância, mas pode ser ônibus, pode ser 
veículo de carga, todos eles param para dar prioridade a travessia do pedestre, que já começou a travessia, 
como determina a lei, como determina o nosso código, que é uma coisa que não acontece aqui. Motorista 
não para, não se fiscaliza. Se for levantado um rol de autuações que é feita pela fiscalização, eu garanto que 
a maioria não é relativa esse tipo de infração. E é uma coisa que a gente cansa de ver? Em relação ao 
contador regressivo, eu fico contente, eu sou totalmente a favor. Eu acho que ele é muito eficaz e pelo 
menos nos locais de maior fluxo de pedestres, onde também há travessias, que contam com conversão à 
direita, com altos fluxos veiculares ou com alto fluxo de pedestre, deveria ter sim. Quanto ao tempo de 
travessia, como eu já falei, essa adoção é de 1,2 metros por segundo, apesar de estar escrito que ela é a 
princípio 1,2, mas o manual deveria sofrer mais uma revisão para se fornecer parâmetros. Eu não vou nem 
comentar aqui a metodologia pela qual ou vou só fazer um rápido comentário, metodologia pela qual se 
calcula o tempo de travessia do pedestre que é diferente da metodologia utilizada para calcular o tempo de 
passagem do verde veicular. Que enquanto um é pela distância a ser vencida o outro depende da 
demanda. Eu acho que aos responsáveis aí por manuais de semafórica deveriam desenvolver ou pensar ou 
refletir seriamente para locais com altíssimos fluxos a pé. De se adotar também essa mesma metodologia 
que é adotada para o semáforo veicular. Outra coisa, esse texto aí de tempo de percepção, não recebi. Eu 
estou muito interessada e se vocês puderem, pode ser que tenha sido mandado e eu deixei passar, mas eu 
gostaria de receber. E quanto A direita livre, eu lembro perfeitamente que quando eu entrei na CET nos 
anos 70, não, nessa época nem tinha, mas nos anos 80, nos anos 90 existia sim. Eu me lembro de um 
somente que eu trabalhava com segurança de pedestre. O problema de a direita livre veicular é pior ainda 
do que o os problemas que eu já apresentei com a direita livre, quando o pedestre atravessa no tempo 
verde, no tempo carona do verde veicular. Porque o nosso motorista não para normalmente imagina se 
tem uma seta verde indicando que ele pode virar, então ele vai achar que ali a prioridade é dele e desse 
jeito, o pedestre nunca vai atravessar. Então acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado quando 
vai se adotar esse vermelho, esse verde à direita ali. Em relação à pesquisa da Lilian... 

DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA - Você poderia concluir Meli, têm outras pessoas. 

MELI MALATESTA - Desculpa, Dalton, é que vocês emendaram uma apresentação na outra. Eu tenho 
pontos para apresentar. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Não estou falando...  

 
DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA - Estou pedindo para que seja sucinta, só isso. 

MELI MALATESTA - É que tem vários problemas para apresentar. Eu estou apresentando a forma mais 
sucinta possível. Eu estou vendo que todos os resultados apresentados pela Lílian estão levando, estão 
direcionando para o principal, que é não tanto o desconhecimento do funcionamento da nova norma, mas 
sim do tempo insuficiente. É isso que faz a criança menos experiente, correr e o idoso que sabe que 
nenhum tempo de travessia de semáforo, de pedestre é suficiente para ele completar a travessia. Apesar 
dela não ter apresentado isso. É para isso que está sendo levado, e eu quero parabenizar a Lilian também 
pelo trabalho dela. Pronto, terminei. 

JACKELINE - Obrigada Meli. Senhor Élio pode falar. 



 
ÉLIO CAMARGO - Bom dial. Da fala do Cucci, não só ele, o pessoal da CET, costuma usar o manual como 
justificativa para as normas etc., que nós temos aí. Mas a coisa é ao contrário, ou seja, a CET é que acaba 
determinando o manual. Então é bom não usar essa justificativa. Tanto é que a faixa azul, por exemplo, 
agora que vocês estão experimentando, acaba depois sendo colocado lá no manual. Então eu acho que não 
vale essa justificativa. Quanto à questão da travessia concomitante que é prevista no artigo 38, eu não sei, 
acho que o Cucci não lembra, mas antigamente, quando não existia o foco de pedestre, na travessia, esse 
artigo 38 era observado, ou seja, a preferência é do pedestre na conversão. 
Em Nova Iorque, que vocês estiveram lá e verificaram. Não é exatamente isso que nós estamos falando, ou 
seja, lá é a divisão do tempo de travessia, entre carro e veículo, não há uma espera longa, como nós temos 
aqui que na verdade precisa haver troca em todos eles para depois o pedestre poder atravessar. Então, eu 
acho que como vocês lideram as mudanças vocês deveriam liderar essa questão da travessia, que ficou 
prejudicial ao pedestre fazendo valer o artigo 38. Quanto da possibilidade de entrar no vermelho para a 
direita do veículo. Eu acho que como vocês lideram as mudanças é sugerir ao Contran que não regulamente 
isso, proíba essa possibilidade que atenta realmente a segurança. E aproveitando também de sugestão para 
o CONTRAN, é a questão dos veículos de emergência estacionarem em cima da calçada. Isso contradiz o 
próprio artigo 29-VII, em que manda o pedestre ficar no passeio. Então, quando os veículos, principalmente 
de polícia e guarda civil, estacionam nas calçadas, o CONTRAN deveria regulamentar isso, que ele já tem 
isso. Deixando claro que o livre estacionamento dos veículos de emergência não se aplica nas calçadas e 
sim onde é proibido para os carros na parte da via rodante. Obrigado. 

JACKELINE - Obrigada senhor Élio, por favor, Mauro, bom dia. 

MAURO CALLIARI - Bom dia. Que bom, que a gente está tendo essa conversa. A gente pautou esse assunto 
faz alguns meses, surgiu de uma observação da Meli e a gente andou. Eu acho que é muito legal a gente 
poder ter a apresentação do Cucci junto com a da Lilian. Acho que a gente conseguiu ver os dois aspectos 
do mesmo problema e acho que a gente pode pensar em alguns encaminhamentos. Independente de 
outras pesquisas.  O primeiro deles é assim, a constatação de que as pessoas descobrem, sacaram que tem 
alguma coisa ali, “olha começou a piscar”. Uma ou outra acha que está com problema tal, mas o fato é que 
57% das pessoas, na média. Andam mais rápido quando começam a ver o homenzinho piscando mesmo 
não necessitando disso. Então a gente tem uma questão que eu acho que a gente precisa resolver que é a 
questão de comunicação, se isso vai ser mudado, eu não tenho competência para entrar nessa discussão 
agora. Eu acho que a Meli pode depois, já colocou aí alguns aspectos, vão analisar, mas assim o fato é o 
seguinte, se for ficar essa regra, eu acho que a gente tem algumas coisas a fazer, primeiro é, a comunicação 
está insuficiente, é bom que o Sérgio esteja aqui, é bom que a gente agora esteja respaldada. Não sei 
quantos sinais, quantos semáforos têm em São Paulo, 30 mil, 50 mil, não sei, mas tá na cara que tá faltando 
uma plaquinha ali que é assim, quando vermelho começar a piscar, continue normalmente a sua travessia. 
Assim como foi gasto um monte de dinheiro na comunicação da via faixa azul na Avenida 23 de maio, é 
bom que o Élio lembrasse isso. Acho que é importante a gente pensar que nós estamos falando de um 
movimento muito maior de pessoas que hoje estão inseguras, então tem uma ação aí que é de 
comunicação, acho que seria interessante a gente ouvir depois do Sérgio, o que dá para ser feito, o que 
está pensando e qual é a verba para isso. A outra coisa, em relação ao contador regressivo, achou 
interessante que o Cucci colocou como possibilidade, mas não entendi qual é a ação prevista. É legal, é 
bacana, vamos estudar. Acho que está pouco, Cucci, acho que a gente precisa ter um plano para isso e 
assim escolher 100, 200 cruzamentos, onde tem maior número de pedestres, e vamos embora, coloca. Eu 
não sei quanto é que custa esse negócio, mas coloca uma verba. Acho que a gente não pode sair dessa 
reunião hoje sem ter algum tipo de plano em relação a isso. E para terminar, em relação à velocidade da 
travessia. Também compartilho do sentimento de estranheza da Meli, Cucci que é assim: O engenheiro 
responsável pela programação, ele tem a Liberdade de olhar e tal. Acho que isso parece um pouco vago 
demais e acho que seria interessantes vocês terem como norma. A gente já sabe vocês já sabem quais são 
os cruzamentos, onde tem gente mais velha, onde tem hospital, onde tem escola, acho que vocês podiam 
fazer uma diretriz saindo dessa reunião. Olha, tem 200 cruzamentos que são cruciais e ali vai vamos 



 
implantar uma velocidade, uma média de travessia de menos de 1 metro por segundo. Como parece ser a 
média nesses lugares, lugares onde tem pessoas mais velhas, então são 3 coisas que eu acho que a gente 
pode tirar daqui. Acho que é muito bom que a gente já esteja chegando. Nós estamos agora em novembro, 
andou, demorou, mas assim que bom, a gente tem uma base sólida, Lilian tocou com essa pesquisa, 
conversando com bastante gente.  Inclusive daqui, e acho que a gente tem, eu listei esses Três Passos e eu 
gostaria de a gente ter andamento neles agora, para a gente ver que é contador regressivo, comunicação e 
a questão da velocidade. Obrigado. 

JACKELINE - Obrigada, Mauro. Rose, por favor.  

ROSE - Bom dia, eu concordo com a fala do Mauro, eu até pus aí no chat uma pergunta pro Cucci, eu 
gostaria de ouvir do próprio Cucci e do Sérgio que eu acho que também vai falar sobre a mesma questão é, 
porque eu entendo que tem timing para as campanhas. Face ao tempo decorrido e dessa dificuldade de 
entendimento que a gente observou com os dados reais, aí da Lilian é o que ele entende o Cucci, no caso, 
seria a melhor forma nesse momento, porque eu concordo que campanhas são importantes. Discordo um 
pouco da questão de mais uma plaquinha, porque eu acho que as placas deveriam ser objeto de outra 
pesquisa, porque eu acredito que muita gente nem olha para as plaquinhas que estão nos semáforos, eles 
tem bastantes informações. E qual seria a melhor alternativa nesse momento? Porque eu entendo e já ouvi 
de várias pessoas especialistas na área que campanhas têm timing e nós perdemos, infelizmente, o timing 
dessas. Não quer dizer realmente que a gente não possa retomar. É só isso que eu queria ouvir. E da Lilian, 
aproveitando rapidinhos os dados que ela apresentou, consolidam dados que nós tivemos de resposta nas 
pesquisas dos deficientes visuais. Um grupo dos vulneráveis, onde as pessoas têm noção das suas 
limitações. Então, o pedestre, apesar de muitas vezes ser considerado uma pessoa que se atira na rua, ele 
tem perfeita noção do risco ao qual é exposto. A questão das motos acelerando que poderiam definir 
outras ações, como afastamento dessa moto, uma distância maior de retenção, tem várias outras ideias 
que poderiam estar sendo incorporadas. Infelizmente, não houve muito espaço para que isso acontecesse. 
É só isso. Obrigada. 

JACKELINE - Obrigada, Rose. Sérgio, por favor. 

SERGIO AMARAL - Bom dia. Bom, antes de qualquer coisa, Rose, você tem toda razão, campanhas tem 
timing, mas o Mauro trabalhou comigo na iniciativa privada e conhece o setor público melhor que eu. O 
timing do setor público é um pouco diferente da iniciativa privada. Quando a gente lança um projeto, um 
produto na iniciativa privada, ele sempre vem acompanhado de uma campanha. Essas coisas infelizmente 
não acontecem assim no setor público e estou há um ano e a gente vai aprendendo como fazer da melhor 
forma, quando o Mauro coloca que a gente gastou muito dinheiro na faixa azul, é até um elogio para nós, 
porque nós realmente não gastamos muito dinheiro. A percepção de exposição é muito maior do que 
aquela do que o dinheiro que foi gasto. Então, basicamente a gente usou recursos internos, faixas, essas 
possibilidades que a gente tem e não tem nenhuma campanha. Tivemos uma pequena campanha em mídia 
out of home. Que foi uma campanha doada em espaços da prefeitura. E o dinheiro foi baixíssimo, com uma 
verba inexistente. Então, respondendo para vocês uma coisa, porque eu também aprendi ao longo da 
minha vida, que a expectativa é a mãe da frustração. Então eu venho falando já algum tempo que nós 
teremos campanhas publicitárias depois de 10 anos da CET, fora da mídia e hoje eu posso afirmar que sim, 
porque nós nessa semana a gente publica o edital de licitação da agência, então, sim, teremos num curto 
espaço de tempo, verba para fazer campanhas publicitárias que até agora não tivemos. Então, a gente vem 
fazendo, nesse um ano da minha gestão, mágicas para fazer aparecer. Respondendo objetivamente à 
questão do Mauro. Agora sim, Mauro, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter campanha. 
Eu acho que a gente tem que ter projetos que andem em consonância com as demandas que a gente vem 
observando em todas as câmaras temáticas, porque nós trabalhamos para o munícipe e os munícipes estão 
representados por vocês. Então nós vamos ver dentro, viu Rose? Dentro das nossas expectativas atuais, 
porque embora a campanha tenha timing, o Mauro conhece muito bem uma pessoa que nos dizia que 



 
antes tarde que mais tarde. Então, existe o problema ainda agora do nosso lado, lembra? Não é, Mauro?  
Quem dizia isso? Não lembra Mauro? O Paulo Nogueira dizia isso.  Agora é o timing do lançamento, nós 
não vamos voltar para o lançamento do vermelho piscante. Eu acho que tem questões aí da ferramenta em 
si, a questão do countdown que eu acho que é muito interessante, mas essa é uma questão técnica que eu 
deixo para o meu parceiro.  As questões de comunicação a gente vai trabalhar imediatamente com o que a 
gente tem na mão, tá? E o que a gente tem na mão são faixas, placas, assessorias de imprensa. Passou para 
minha gestão essa semana, não era minha, passa para mim a gestão e com isso eu posso trabalhar à 
imprensa, dentro dos nossos objetivos de marketing, então tudo isso eu tenho na mão já. Falar que eu vou 
fazer uma campanha de mídia, eu não posso falar imediatamente, porque embora tenha uma verba 
provisionada eu não posso gastar sem ter uma agência. E não terei agência no próximo mês, pelo menos, 
que a da licitação, então faremos um planejamento para atender. Nós temos, independentemente, se vai 
continuar essa metodologia ou não, se vai aumentar o tempo ou não, que na próxima pesquisa a gente vai 
ver. Existe uma questão, existe uma falta de entendimento e a gente vai trabalhar as mídias sociais, vai 
trabalhar o que a gente pode fazer agora e procurar ter a mesma percepção que o Mauro teve, acredito, 
muitos tiveram, o senhor Hélio também falou da faixa azul. Porque a percepção é muito maior do que 
aquilo que a gente gastou, graças a esse planejamento que a gente faz de aparecer mais do que a gente 
pode gastar. E acho que a gente tem que fazer a mesma coisa agora para o vermelho piscante e faremos. 
Deixo vocês saberem em breve, porque eu não tenho uma campanha já para apresentar nada para vocês, 
mas sim, existe um problema de comunicação e ele será... Como é trabalhando dentro desta expectativa 
faremos. 

JACKELINE - Obrigada, Sérgio, senhor Élio. 

ÉLIO CAMARGO - Só para complementar, dona Lilian, eu não sei o que que pode influenciar na pesquisa 
dela, mas lembrar que a longa espera tende a fazer com que o pedestre atravesse no vermelho e isso acaba 
sendo fatal. Por que espera muito? Espera porque se têm os dois ciclos veiculares, para depois entrar a 
travessia do pedestre. É diferente de Nova Iorque e Montevidéu, Buenos Aires, etc. Era isso. Obrigado. 

JACKELINE - Obrigado, senhor Élio, Sandra, por favor.  

SANDRA RAMALHOSO - Era só para vocês não estranharem que eu não ia falar nada. E elogiar a Rose pela 
pesquisa. Acho que já falaram tudo a respeito. 

JACKELINE - Muito obrigado. Sentimos falta. Cucci, a palavra é sua. 

JOÃO CUCCI - Obrigado. Em primeiro lugar parabenizar a Lilian, que essa pesquisa é muito importante. 
Acho que ela serve de subsídio para direcionamento para o Sérgio pensar em campanha foi o que eu 
ressaltei durante a minha apresentação. Realmente, a falta de informação da população é uma coisa 
impressionante. Eu nunca imaginaria que pedestres pudesse achar que um vermelho piscante seria um 
semáforo com defeito, é uma coisa realmente assustadora. Eu também sempre falo que o código de 
trânsito, tem artigos para ciclistas, tem artigos para pedestres. Só que nem ciclistas e nem pedestres tem 
carta de motorista. Eles não têm um momento para conhecer o código. É por isso que a campanha é 
importante à campanha serve para levar esses conceitos que estão no código para aqueles que não têm 
acesso por obrigação ao código. Em relação ao que foi comentado pela Meli, pelo senhor Élio, pelo Mauro e 
pela Rose, eu vou fazer um apanhado rápido, porque algumas coisas são opiniões pessoais, aí não tem 
muito sentido a gente ficar debatendo iria tomar tempo da reunião. Mas, por exemplo, eu concordo com o 
que a Meli falou que o carona teria que ter folga. A gente, sempre que possível, tentou implantar, mas não 
é nenhuma novidade para ninguém a redução das restrições orçamentárias, né? Então, muitas vezes foi 
deixado por economia mesmo. Eu acho que, gradativamente, isso está sendo solucionado. O número de 
pedestres que tem que não tem foco é a cada vez menor. São Paulo tem uma infraestrutura para o 
pedestre muito grande. Eu quantifiquei isso, eu até posso depois mandar. A minha sugestão é que esse 
fórum use o poder de pressão que ele tem. Já que o senhor Élio citou a conversão à direita livre do 



 
semáforo vermelho para o veículo, é um perigo. Eu concordo completamente. Não sei como pode alguém 
vir com uma lei dessas. Acho que cada Câmara poderia usar esse poder de pressão e encaminhar alguma 
moção para que isso seja revisto. Porque isso foi imposto. Não foi uma decisão técnica. A questão do que o 
Mauro comentou sobre o contador regressivo. É o mesmo caso de orçamento. A CET fez a parte mais difícil, 
que foi avaliar tecnicamente a parte do equipamento, como conectar isso no semáforo, como que ele 
funcionaria etc. E tem já as respostas. Agora. Não tenho informação se existe previsão de colocação. 
Porque para isso precisa comprar os equipamentos que existem que estão disponíveis. Caso não existam, 
também a CET tem as especificações e é possível encomendar. Eu também reitero, nesse caso, a Câmara 
usar o poder de pressão que ela tem e sugerir, sugerir não, solicitar que a CET inclua isso no orçamento do 
futuro. Outra questão que a Rose falou da campanha, realmente não é minha praia. Eu só sei que em 
minha opinião é que tem que ter essa campanha. Os números que a Lilian mostrou me deixou muito mais 
assustado do que eu já era, porque, como eu disse a falta de entendimento não é, porque mudou do 
método antigo para o atual. Está longe disso. É preciso entender como funciona o semáforo de pedestres. 
Os pedestres que são aqueles para quem a sinalização é dirigida não entendem direito aquilo. É uma 
loucura, isso precisa realmente de uma ação. Eu sei que, agora, talvez, o Sérgio tendo a agência de 
publicidade, ele vai estudar quais são os melhores investimentos a serem feitos. E finalmente, uma 
observação assim, gente, não tem esse medo do julgamento do engenheiro que vai lá, um é mais bonzinho 
o outro é mais novato. A gente tem que lembrar que a gente tá falando do meio técnico. Não são amadores 
que estão indo lá. Eles são treinados para fazer o que eles fazem. É lógico que não está isento de uma 
diferença, por isso que eu falei no primeiro slide, a gente está falando de programações corretas. A gente 
espera que as programações estejam todas corretas. Pode escapar realmente, é um processo humano, 
pode ter falhas. Mas não existe questão, pode ficar despreocupados quanto essa questão do julgamento, 
fazer cair para um lado ou para o outro a decisão, porque como eu falei, eles são treinados, têm o 
conhecimento completo tanto do manual quanto da forma que eles têm que observar o cenário todo, 
veículo, pedestre, sinalização, a calçada, a faixa e tudo mais. É isso. Agradeço a oportunidade aqui. Eu vou 
deixar a apresentação à disposição do pessoal para repassar para vocês. Obrigado. 

JACKELINE - Obrigada, Cucci. Lílian por favor. 

LILIAN ROSE - Então, eu queria comentar só sobre uma que o senhor Élio falou, que sobre o vermelho, 
longo tempo de espera faz com que as pessoas se arrisquem numa travessia. Então eu quero, porque eu 
não apresentei agora, quero já fazer a propaganda para nossa próxima etapa, porque são dados que já 
foram coletados. E que, aliás, pesquisa que vocês também solicitaram, nós, cronometramos, observamos as 
pessoas e cronometramos o tempo que elas esperaram o tempo da travessia delas. Depois a gente pediu 
para elas darem entrevistas sobre o tempo de espera para ver qual era esse sentimento. As pessoas que 
atravessavam na brecha ou depois muitas também deram entrevista. Então a gente vai conseguir fazer esse 
cruzamento que eu acho que vai ser bom. Inclusive a gente mediu todas as vias que a gente fez com uma, 
duas fases de travessia, para ver em quanto tempo esse pessoal estava fazendo essa travessia, se 
realmente bate com 1,2 metros. Então eu acho que a próxima pesquisa, senhor Élio, acho que vai trazer 
bastante conhecimento em relação a isso. Nós optamos por usar cinco cruzamentos, um em cada zona 
dessa pesquisa do vermelho piscante que a gente fez agora para a gente continuar cruzando os dados, 
certo? De conhecimento a gente vai ter bastante. Daí vai ver como a gente vai aplicar daqui para frente. É 
isso. 

JACKELINE - Obrigada, Lilian. Sérgio. 

SERGIO AMARAL - Alô, estão me ouvindo? Bom, eu queria dizer o seguinte, eu falo isso com muita 
tranquilidade porque eu não estava presente aqui no lançamento do vermelho piscante, mas participei 
desde o primeiro dia da faixa azul. Aliás, no meu primeiro dia, em primeiro de outubro do ano passado de 
2021, eu tive que elaborar uma apresentação para o prefeito já sobre a faixa azul. Então participei da faixa 
azul, desde a gênese e isso me dá tranquilidade para dizer o que eu vou falar. Me causa certa estranheza, 



 
João, quando você fala, “mas é óbvio que precisamos de muita campanha, campanha maciça de 
comunicação” é óbvio que precisamos, mas você melhor que ninguém, porque trabalha junto com a gente, 
tem que saber as nossas limitações. Então por isso eu procuro ser muito Claro aqui nesta Câmara temática 
que eu acho que eu tenho que ter obrigação disso. De trabalhar dentro das expectativas e realidades. Eu 
acho que dentro da expectativa e realidade, é fazer o melhor que a gente pode fazer para o momento e 
para o futuro. Então assim, eu acho que existe a pressão da Câmara temática no sentido que a prefeitura 
tem obrigação, o poder público tem obrigação de dar ciência a seus munícipes, de dar orientação e 
campanhas de educação de trânsito. Vai fazer isso agora, tem uma verba destinada a isso. O processo todo 
está sendo feito. Agora, quando a gente fala “não, mas isso é campanha, vamos fazer campanha”, a gente 
cria uma expectativa que não se realizará amanhã. Então eu acho que é muito importante para que a gente 
ande e ande de uma forma que saiba avaliar as evoluções que a gente vem tendo, que nem o Mauro falou, 
“Olha, embora tenha demorado um pouco, parabéns, houve evolução”. Hoje vimos duas pesquisas. Se a 
gente fica nesse mindset que tem que ter uma campanha massiva amanhã à gente vai estar na próxima 
Câmara temática reclamando porque não houve campanha, porque não haverá. Então é eu acho que as 
pessoas têm que entender e conversar com um pouco de realidade na mesa. Sabe, é precisa sim, de 
campanha. Precisa avaliar as questões técnicas. Eu não sei. É por que não tem Countdown, o regressivo. Eu 
não sei. A CET tem que ter. É por que não tem? Eu não sei, eu não fui perguntar. Eu não sei se você 
perguntou e está colocando aqui. Eu acho que essas coisas a gente tem que trazer com um pouco mais, 
ainda mais nós que somos da companhia, com um pouco mais de realidade.  Porque senão, a gente fica 
num descompasso em relação à Câmara temática, eu acho que a gente tem que andar junto para fazer a 
coisa evoluir. Então a Lilian tá falando uma coisa que ela fará. Que são as próximas pesquisas. Eu estou 
afirmando coisas que eu farei. Que é trabalhar essa comunicação. Então, assim que tiver a agência 
escolhida, teremos campanha para pedestres que eu gostaria de discutir com vocês, como a gente vai 
trabalhar essas campanhas. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as 
afirmações que a gente faz aqui. Principalmente quando essas afirmações não dizem respeito à nossa área.  
Era só isso. 

JACKELINE - Obrigada, Sérgio. Cucci. 

JOÃO CUCCI - Olha Sérgio, eu não sei por que que você está falando dessa forma. 
Gostaria até de ouvir a gravação. Eu não entendo. Eu não me meti em área de ninguém aqui. Quando eu 
digo que precisa de campanha, eu não estou exigindo que você faça a campanha amanhã. Eu sei muito bem 
as limitações todas, o que eu quis, foi só exprimir a minha preocupação, quando eu vi os resultados da 
pesquisa da Lilian. Foi o que eu falei. A gente tem uma sinalização que é exclusivamente direcionada para o 
pedestre e ele não entende a sinalização. É isso. Se você se sentiu atacado ou se minhas palavras foram 
inadequadas expondo a área, por favor, eu tenho mais tempo de CET que você, eu brinco muitas vezes que 
eu brigo com parente, se quiser questionar a CET eu brigo até com parentes, eu não deixo. Eu posso até 
falar mal, mas os outros não. Eu prefiro muito mais ler o que eu tenho que falar porque quando eu falo, às 
vezes sai essas coisas que para os outros podem ter outra conotação. De qualquer forma, me desculpe se 
de alguma forma, isso gerou um mal entendido. Não quero levantar expectativa nenhuma e quando eu 
digo assim, usar o instrumento de pressão não é para pressionar você para pressionar o poder público 
como um todo. O CONTRAN, no caso da virada à direita. Que quem fez essa alteração na legislação foi o 
CONTRAN. Então o senhor Élio comentou a CET tem que interferir. Eu acho também, mas tem e pode usar 
muito bem a pressão da Câmara temática que é uma representação da população daqui né. E quando eu 
falei da campanha, eu falei que o Sérgio vai saber direcionar da melhor forma.  Não sei, eu acho que 
realmente foi um mal entendido como eu achei que você estava me cobrando uma postura. Que é a 
postura que eu tenho. Não estou em momento nenhum querendo direcionar suas ações. Eu confio 
plenamente que você vai fazer da melhor forma possível. Espero que isso seja superado a partir dessa 
falação aqui. Está bom? 

JACKELINE - Obrigada, Cucci. Sérgio. 



 
SERGIO AMARAL - Não, eu não me senti atacado em nenhum momento que fique Claro. Não falei isso para 
me defender, não João. De verdade, não me senti atacado. Eu acho que o fórum aqui é grande o suficiente. 
O senhor tem mais tempo que eu de CET, eu tenho mais tempo de comunicação. Mas isso não vem ao caso 
também. Nós estamos aqui numa Câmara temática e a minha questão é só alinhar expectativas, viu João. 
Não estou defendendo a área nem me defendendo, porque não estava aqui. Estou aqui há um ano, então 
não tenho nem porque me defender nesse aspecto. Não estou me defendendo e não estou defendendo a 
área. Eu acho que a gente tem que partir daqui para frente e daqui para frente fazer coisas muito alinhadas 
e dar respostas muito daquilo que a gente promete para a próxima Câmara temática. Então porque para 
não ficar, vamos ter que ter uma campanha como eu sei que não vai acontecer. Isso vira uma promessa que 
não será cumprida, então eu prefiro dizer, eu farei uma campanha de redes sociais, placas, o que eu tiver a 
mão neste momento para trabalhar este momento, eu só queria alinhar expectativas. É só isso de verdade, 
não me senti atacado e não tenho nenhum problema com isso. Até se fosse, não teria nenhum problema 
com isso, mas muito menos por você, porque nossa relação é ótima, que fique Claro aí para todos. Mas eu 
acho importante, já que é uma área tão sensível, a área de comunicação e nesse caso, em particular, como 
um dos focos dos questionamentos que apareceram no problema é a comunicação, acho importante que a 
gente esteja completamente alinhada nessa questão. É isso. Não me senti atacado. E de qualquer maneira 
eu não precisava, mas desculpas totalmente aceitas, mas não precisava, mas muito obrigado pelas 
palavras. 

JACKELINE - Obrigada, Sérgio. Inclusive até eu queria perguntar a Meli, a próxima, vocês estão vendo a 
hora. Meli faça suas considerações, que acho que é sobre esse assunto e depois a gente discute se a gente 
dá prosseguimento, que a próxima pauta é a sua, a gente conversa com o Mauro e avalia aqui com todos. 
Pode falar Meli. 

 
MELI MALATESTA - OK, não, eu. Eu só queria assim, reforçando em cima dessas últimas observações a 
importância do trabalho que a Lilian Rose está fazendo esse trabalho. Não é para gente. Eu acho que assim 
ele é voltado principalmente para CET porque a CET ela é uma companhia que ela dá diretrizes para o país 
todo e uma pesquisa dessas era uma coisa que faltava. Uma coisa inclusive, que vai ajudar o Sérgio na 
própria campanha. Vai dar diretrizes sobre o comportamento para ver o que vai ser direcionado e também 
concordo plenamente com Sérgio. Eu acho que não é campanha, que é a solução da lavoura, vai fazer uma 
campanha pronta, está tudo resolvido. Então eu acho que aproveitar a área semafórica da CET, aproveitar 
os resultados, aproveitar as observações, inclusive o que a gente falou sobre o manual. E vê se não dá. A 
gente sabe que os técnicos são capazes, mas eu mesmo via como usuária que o mesmo local, que era de 
uma área com determinado responsável técnico do semáforo, eu conseguia atravessar e já quando mudava 
de área, porque eu trabalhei na CET, eu sabia que aquilo era de outra área, estava numa outra área e não 
dava para atravessar e às vezes não entra só a percepção do técnico. Como eu falei às vezes, o próprio 
técnico da CET sofre pressão política, isso é normal. Então eu acho que só ajuda se a CET preparar, assim 
como foi bem sucedida à faixa azul para moto, uma revisão que dê diretrizes mais objetivas em relação à 
velocidade do pedestre, só emendando, se vocês quiserem, eu posso deixar minha apresentação para a 
próxima reunião, que também foi um teste que nós fizemos com deficientes, pessoas com deficiência visual 
para usar botoeira sonora e que tem assim observações importantes, tá? 

JACKELINE - Obrigada, Meli. Bom nós  temos uma próxima pauta, que seria da Meli, ela já se disponibilizou, 
mas eu queria falar com você, Mauro o que você acha e com todos os presentes. 

MAURO CALLIARI - Acho que assim, se a Meli propôs, eu estou super de acordo também. Se não a gente 
não vai ter concentração para poder discutir um assunto importante. É legal a gente ver como é que esse 
trabalho foi conduzido. Eu estou super à vontade em deixar para a próxima, como ela já se dispôs, então, 
imagino que não tem nenhum problema. 



 
JACKELINE - Sim, então eu pergunto, alguém se opõe a essa decisão? Bom, ninguém levantou a mão. O 
Dalton queria fazer as considerações, não é? Eu deixo para ele falar tudo que ele precisa falar. A senhor 
Élio, senhor Élio, por favor. 

ÉLIO CAMARGO - É apenas um pedido, para o senhor Dawton e dona Michele. Dirigiu audiência do ciclo 
viário, eu participei e depois, inclusive, mandei uma contribuição por escrito e aí eu falei que eu gostaria de 
ter contato com a área de execução, sobre o Butantã. Porque na audiência não é discutido detalhe de 
construção, se é de um lado, de outro, no centro, etc. E aí sim houvesse a possibilidade de a gente trocar 
ideia da execução aqui no Butantã, eu agradeceria. Era isso? Obrigado. 

MICHELE PEREA CAVINATO - É a área da Márcia Casa, eu te passo os contatos dela, e-mail, telefone. 

JACKELINE - Obrigada. Vou passar para o Dawton. 

DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA - Bom. Está ficando cada vez mais Claro, né? Como é importante 
elaborar pesquisas. Principalmente em projetos que envolvam comportamento do pedestre. O que 
realmente falta e isso é muito claro, que em todos os projetos, em todas as intervenções, é sempre esse 
processo de comunicação. De divulgar o objetivo e a intenção desse projeto que tem, como premissa, a 
gente não pode esquecer nunca que esses projetos que estão sendo implantados, eles sempre estão 
pensando na segurança do pedestre, melhorar a segurança do pedestre e isso a gente não pode perder o 
foco jamais. Por um lado, a gente tem uma pesquisa que indica a falta de compreensão. Ficou muito clara 
essa pesquisa da Lilian, parabéns, foi excelente essa pesquisa realmente foi uma surpresa para mim esses 
números. Isso realmente indica uma direção do significado do piscante vermelho para o pedestre, para 
travessia do pedestre. Mas por outro, nós temos um projeto implantado que teve uma redução significativa 
dos sinistros que envolvem pedestre. Então nós temos aí um problema de compreensão e por outro lado a 
implantação trouxe já um resultado significativo. Então, hoje nós temos uma proposta, só seguindo a 
proposta que o Mauro fez, hoje nós temos uma proposta que é denominada rota escolar, por exemplo. Eu 
estou aqui só pegando como parte da proposta que foi feita, eu vejo aí uma oportunidade até de colocar 
nesse próprio projeto coisas positivas, nessa questão do próprio pedestre, questão da própria travessia, 
nesta direção, que o Mauro está propondo, sair desta Câmara com algum encaminhamento, a gente 
precisa conversar aqui, internamente na própria CET, de como será feito esse encaminhamento. Como 
proposta mesmo, pode ser outra proposta qualquer que a gente possa tirar da própria Câmara temática, 
posteriormente, não necessariamente hoje. Mas eu vejo aqui nesse projeto existente hoje já em 
andamento que é a questão da rota escolar. O que eu entendo é o seguinte, o melhor projeto implantado, 
é aquele que, intuitivamente, atende o problema que ele se propõe a resolver, se propõe a solucionar. Sem 
a necessidade de campanhas. Na verdade, é isso, o melhor projeto é esse, quando ele é implantado ele 
realmente resolve o problema que ele se propõe a solucionar. Mas por outro lado, eu vejo o seguinte. 
Quando há uma necessidade de uma implementação. De uma comunicação, uma informação, uma 
publicidade, para poder informar melhor esse pedestre, sem dúvida nenhuma, o resultado disso pode ser 
muito melhor. Quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que as coisas se complementam. O 
projeto sempre é complementado por uma comunicação, isso com certeza. Eu também sou publicitário 
formado, tá? Só pra vocês saberem. Eu também sou formado em publicidade e propaganda nos 2 níveis, 
secundário e superior também. Quem sou eu aqui para ficar tratando desse assunto de comunicação com 
pessoas como o Sérgio, que tem tanta experiência nessa área ao longo da vida dele toda. Não tenho dúvida 
nenhuma que ele é muito mais capaz do que eu nessa questão. Mas eu acho que sim, existe realmente 
uma necessidade. Acho que é bom investir nesse sentido, para melhorar a compreensão do projeto. A 
partir do momento que ele foi implantado, deu certo e realmente deu certo, acho que vale a pena investir 
nesse projeto sempre à medida da necessidade e da possibilidade que cada um de nós temos. Não 
sabemos das limitações que todos nós temos. Aqui, a CET, essa limitação existe mesmo. A gente não pode 
achar que ela não existe. Mas assim, o que me deixa feliz aqui é que veio esse assunto hoje aqui, foi 
abordado. As duas apresentações foram excelentes, realmente foram excelentes. Tanto a do Cucci, Quanto 



 
da Lilian. Ela veio demonstrar que existe de fato uma possibilidade de um trabalho a ser concretizado após 
uma pesquisa. Que nesta Câmara temática sim é capaz de propor. Então eu acho que é isso. Só para não 
me estender mais, a minha fala aqui, eu acho que a gente tem que fazer o encaminhamento sim. Com 
relação a isso e vamos ver se a gente consegue implementar essa questão da rota escolar aqui nesse 
momento que está sendo tratado, esse projeto nesse momento, não é? É isso, gente. Parabéns a todos. A 
todas as abordagens, ao Mauro, a Meli, sempre contribuindo bastante nas falas delas, eu realmente 
entendo e vejo nela uma pessoa capaz, por ter se debruçado tanto sobre esse assunto. A vida inteira dela 
ela se debruçou sobre esse assunto. Parabéns Meli. Às vezes eu corto sua fala porque realmente ela se 
estende um pouquinho mais, mas não tenha dúvida nenhuma que eu gosto muito das suas falas e elas são 
bastante verdadeiras. Todos nós temos que defender sempre aquilo que a gente acredita e é assim que 
tem que ser feito mesmo, e quem está do outro lado tem que ouvir. Democracia é isso. Nós temos que 
ouvir o que eu outro tem a dizer e mais do que isso. Quando reconhece que na fala do outro tem uma 
verdade, nós temos que tomar uma providência. Então é isso gente, muito obrigado a todos. Uma boa 
tarde e uma boa semana. 

MAURO CALLIARI - Boa tarde. 

ENCERRADA 

 

CHAT: 

Meli Malatesta (Convidado), as perguntas serão respondidas após o término das duas apresentações, do Cucci e da Lilian Rose.  

[10:32] Rose CET DPB (Convidado) 
Bom dia!!! Pergunta para o CUCCI  
 [10:34] Rose CET DPB (Convidado) 
Como ele acredita que agora, passado o tempo e gerada tantas dificuldades de entendimento, qual seria a solução, uma vez que os conceitos 
iniciais continuam sendo divulgados por escolas, auto escolas...obrigada  
 [10:41] Rose CET DPB (Convidado) 
Campanhas tem seu time de bons resultados  
 [12:09] Rose CET DPB (Convidado) 
Poderiam disponibilizar a pesquisa da Lilian  
 [12:10] Michele Perea Cavinato 

Sim, Rose. Encaminharemos as duas, da Lilian e do Cucci 

Elio Camargo (Convidado), segue: marciac@cetsp.com.br - 3396.8003 / luisg@cetsp.com.br - 3396.8019 

[12:13] Sandra Ramalhoso (Convidado) 
Gente!! Vou ter de sair!!!!  
 [12:14] PMSPEventos028 

Um abraço Sandra, Obrigada pelas contribuições. 
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