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Assunto: Retomada do programa Sexta Sem Carro e ampliação dos horários do
Parque Minhocão aberto para pessoas

Nós munícipes, membros da Ciclocidade - Associação dos Ciclistas Urbanos de São
Paulo, apresentamos à prefeitura demandas que consideramos importantes para nossa
cidade, e que são desejo da sociedade para além dos membros de nossa associação.
Aproveitamos que durante o mês de setembro a prefeitura promove tradicionalmente a
Semana da Mobilidade e executa ações, campanhas e exposições para este fim, e
colocamos abaixo as contribuições para consideração.

Sexta Sem Carro

O programa Sexta Sem Carro teve seu início por causa da Semana da Mobilidade,
no Dia Mundial Sem Carro de 22 de setembro de 2013 e foi suspenso em 27 de março de
2022 devido à pandemia de Covid-19. Apesar da prefeitura ter suspendido as medidas de
restrição de circulação no combate à pandemia, o programa Sexta Sem Carro ainda não foi
retomado.

O projeto incentiva o debate sobre o uso do veículo motorizado na cidade, e estimula
o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região central
possui grande oferta de transporte público, como estações de metrô e diferentes linhas de
ônibus, tornando o uso do automóvel supérfluo e desnecessário. A priorização da
mobilidade ativa e o transporte coletivo deste programa estão nas boas práticas do
urbanismo e na legislação municipal, do Plano Diretor e Plano de Mobilidade, e federal, da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Por esse motivo, solicitamos a criação de um
cronograma para a sua retomada e estudo operacional para sua expansão contemplando:

1. A volta definitiva do Sexta Sem Carro, toda última sexta-feira do mês;
2. Expansão do programa para todas as sextas-feiras;
3. Ativação da operação todos os dias da semana;
4. Fechamento definitivo e permanente da Rótula Central para o trânsito de carros e

motos.

Minhocão

A abertura do Elevado João Goulart para a população é uma das políticas culturais
de maior sucesso no espaço público paulistano. Hoje, o Elevado fica fechado para a
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ocupação pela população e liberado para a circulação de automóveis nos dias úteis entre 7h
e 20h. Porém a legislação, e a sociedade civil aqui representada, exigem alterações neste
horário de funcionamento.

O Plano Diretor Estratégico, no artigo 375, determina, em seu parágrafo único, que a
estrutura deva ser progressivamente desativada para o uso por automóveis, devendo isso
ocorrer até no máximo 2029. Posteriormente, o elevado foi transformado no Parque
Minhocão, criado pela lei 16.833 de fevereiro de 2018.
Pela lei 16.833/18, art. 2 parágrafo único:

“A implantação do Parque Minhocão será gradativa, com o progressivo
aumento da restrição de tráfego (...)
Parágafo único: Fica o Executivo autorizado a realizar projetos pilotos para
avaliação dos impactos, em períodos inferiores aos previstos no cronograma.”

Assim, solicitamos que seja feita uma intervenção piloto, e que o Elevado João
Goulart tenha seus horários para a circulação de automóveis reduzidos para apenas nos
dias úteis entre 9h e 18h por um período de avaliação de pelo menos uma semana, como
seria a duração da Semana da Mobilidade, organizada em volta do 22 de setembro, Dia
Mundial Sem Carro.

Solicitamos também um outro projeto piloto, de maior duração e impacto, para que
durante todo o período das férias escolares, de dezembro de 2022 ao fim de janeiro de
2023, o Minhocão fique inteiramente fechado, aproveitando o período de menor circulação
de veículos. A redução de fluxo é conhecida, tanto que é praxe da prefeitura suspender o
funcionamento do rodízio de veículos neste período, utilizando este argumento. Os 3,5 km
de espaço para lazer do Minhocão serão muito bem-vindos pelas crianças e famílias durante
este período. Os dois projetos propostos estão alinhados com as boas práticas de
urbanismo e com a legislação que determinou a desativação progressiva do Elevado João
Goulart.

Paulista Aberta

Atualmente o programa Paulista Aberta disponibiliza o espaço da famosa avenida
para lazer da população das 8h às 16h, todos os domingos e feriados. Na mesma linha de
orientação do espaço público para pessoas, não para carros, solicitamos a ampliação do
horário de funcionamento.

A Paulista Aberta poderia ter sua operação prolongada até às 22h. Além de não
haver fluxo significativo de veículos nas noites de domingo, entraremos em breve na
primavera e verão, período em que o pôr do sol ocorre cada vez mais tarde, e as
performances e brincadeiras ao ar livre duram mais. A prorrogação da Paulista Aberta além
de garantir a continuidade das atividades, apresenta fatores econômicos positivos ao atrair
pessoas também no horário do jantar para os bares, restaurantes e vendedores ambulantes
da região.

Buscando uma cidade para pessoas, nós nos colocamos à disposição para o diálogo
sobre estas medidas visando apoiar sua implementação pela prefeitura de São Paulo.

http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/leis/L16833.pdf


atenciosamente,

Ciclocidade - Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo


