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São Paulo, 22 de outubro de 2015. 

 
Ilmo. Sr.  
Jilmar Tatto 
Secretário Municipal de Transportes 
 

Ref: Criação da Câmara Temática da Mobilidade a Pé no CMTT 
 

 

Senhor Secretário, 

Vimos por meio desta solicitar a criação da Câmara Temática da Mobilidade a Pé no 
âmbito do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito.  

O principal objetivo dessa câmara será contribuir para a construção de uma política 
voltada para a mobilidade a pé em São Paulo, a partir do diálogo entre representações 
de cidadãos que se deslocam a pé pela cidade e o poder público municipal. 

Essa Câmara se faz extremamente necessária uma vez que o modo a pé é o meio de 
transporte mais natural e universal,  e também o mais utilizado pelo paulistano hoje. 
Além disso as pessoas que se deslocam a pé são os atores mais frágeis do trânsito, 
exigindo mais atenção e segurança. No entanto esse modo de deslocamento foi 
historicamente ignorado nas políticas públicas e é necessário rever a maneira de se 
pensar a mobilidade urbana incluindo o deslocamento a pé em todas as suas 
necessidades. 

Propomos inicialmente como objetivos específicos da Câmara: 

1. Acompanhar e contribuir para o PlanMob 

2. Acompanhar e contribuir para o Programa de Proteção à Vida, da CET 

3. Acompanhar e contribuir para o Observatório para estudar impacto da mobilidade 
urbana na saúde e no meio ambiente 

4. Acompanhar e contribuir com o GT Mobilidade Segura & Vias Seguras (Iniciativa 
Global em Segurança Viária da Bloomberg Philanthropies) 

5. Realizar pesquisa de mobilidade focada nos deslocamentos a pé na cidade 

6. Qualificar a implantação do programa de Passeio Verde para o pedestre 

7. Acompanhar a implantação do programa 1 milhão de m2 de calçadas 

Acreditamos que essa câmara temática deve ser um espaço democrático de 
discussão entre os representantes de cidadãos de todo o município de São Paulo, as 
entidades ligadas à defesa e promoção da mobilidade a pé e representantes do poder 
público de diversas secretarias e departamentos relacionados a mobilidade, 
segurança e saúde. 

Atenciosamente, 

 

Cidadeapé, Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo 


