
 

25ª Reunião Geral 
Data: 24 de Abril de 2017 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Rua Japurá, 11 
 
Presentes: Rafael Calabria, Gilberto de Carvalho, Alexandre Moreira, Glaucia Pereira, Ana 
Nunes, Letícia Sabino, Elio Camargo 
 
Pauta: 
Reunião de Planejamento e Formalização 
Edital Bloomberg / Ciclocidade 
Locais para reuniões 
Câmara Temática – Participação e encaminhamentos 
Estatuto do Pedestre 
Plano de Metas 
 
Maio Amarelo Semana de Segurança Viária da ONU (8-14 Maio 2017) 
 
Reunião de Planejamento e Formalização 
A reunião que seria dia 08 de abril de 2017 foi suspensa pelo calendário do Plano de Metas. 
Ana entrou em contato com Ação Educativa; há cobrança do espaço. 
A reunião foi reagendada para 27 de Maio de 2017. 
Possíveis locais são Sindicato dos Arquitetos, CAU, IAB. 
Ana sugeriu pedirmos auxílio da Escola de Ativismo. 
 
Encaminhamento: procurar local para a reunião do dia 27 de Maio (Gilberto, Ana, Letícia); 
fazer chamada na lista de emails, site e facebook (Glaucia); entrar em contato com a Escola 
de Ativismo (Calabria) 
 
Edital Bloomberg / Ciclocidade 
Ciclocidade convidou a Cidadeapé para participar de projeto que vão desenvolver pela 
Iniciativa Bloomberg, se aprovado. Início previsto Outubro de 2017. O projeto envolverá 
atividades de advocacy. Durante o convite, Ana disse para a Ciclocidade que pelo menos os 
custos dos participantes deveriam ser pagos. 
 
Ainda sobre financiamentos em geral, Élio soube que Itaú não tem interesse de apoiar 
modos a pé. 
 
Locais para reuniões 
Vamos fazer rodízio de vereadores para agendamento de reuniões na Câmara Municipal. O 
rodízio deve também intercalar partidos políticos. 
Os vereadores citados foram: Sâmbia Bomfim (PSOL), Toninho Vespoli (PSOL), Aline 
Cardoso (PSDB), Sandra Tadeu (DEM), Eduardo Suplicy (PT) e Claudio Fonseca (PPS). 
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Dado o formato de agenda semestral da Câmara, vamos agendar as reuniões de maio e 
junho. Letícia sugeriu texto padrão para marcação de reunião 
 
As datas das reunões de 2017 são: 
29/05 
26/06 
31/07 
28/08 
25/09 
30/10 
27/11 
18/12 
 
Encaminhamento: Gilberto agendará a reunião de maio com Toninho Vespoli; Calabria 
agendará a reunião de junho com Sandra Tadeu; Gilberto vai compartilhar texto do 
agendamento. 
 
Câmara Temática – Participação e encaminhamentos 
Há percepção geral que a participação na CTMP não está sendo efetiva, além da SMT não 
estar dando a devida importância à agenda; não fizeram convite ao Bruno Covas conforme 
solicitado. 
 
Não há conexão entre os programas Calçada Nova e Pedestre Seguro; a Comissão 
Permanente de Calçadas (CPC) não tem participação da sociedade civil. 
 
Discutir na próxima reunião da CTMP a participação na CPC, para garantir a participação 
durante o plano, e não só na apresentação final; 
 
Letícia mapeou os locais da Calçada Nova; Gilberto notou melhorias na execução do 
Calçada Nova em relação às primeiras obras; é possível fazer um estudo “antes e depois” 
por fotos do google street view. 
 
Encaminhamento: discutir na próxima reunião da CTMP a participação na CPC; apresentar 
“Pedestre Seguro” na CPC; Letícia vai compartilhar mapa dos locais da Calçada Nova. 
 
Estatuto do Pedestre 
Enviamos dia 19 de Abril carta a todos os vereadores pedindo aprovação do Estatuto do 
Pedestre; como não foi votado, Calabria vai enviar email novamente, pois nenhum 
vereador/a havia respondido. 
 
Plano de Metas 
Sugestões para aumentar a participação popular: até sexta-feira 28/04 para contribuições, 
fazer comentários individualmente no planejasampa. 
Extrair do texto final da Cidade dos Sonhos pequenos trechos, e disponibilizar uma tabela 
com todos os comentários das metas para ser enviado por email ao Plano de Metas. 
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Não vamos tentar marcar mais reuniões sobre as metas com SMT. O assunto será discutido 
na CMTT. 
 
Encaminhamento: Letícia vai fazer um pequeno texto para divulgação. 
 
 
Maio Amarelo 
Há previsão de atividades de mímicos da CET para constranger pedestres em sete locais 
durante o Maio Amarelo. 
Élio sugeriu ações nos locais durante a presença dos mímicos, como cartazes “Eduque os 
carros”.  
 
Sampapé vai participar do Maio Amarelo com “Sentindo nos pés” com o presidente da CET 
Otaviano (a confirmar), divulgação de mapa de distância a pé entre estações ( a confirmar 
versão impressa), e folheto “multa moral” divulgação no site do Maio Amarelo. 
 
Encaminhamento: filmar atividades dos mímicos na primeira semana de maio. 
 
 
Próxima reunião geral: 26ª Reunião Geral da Cidadeapé. 29/05/2017, Câmara Municipal (a 
confirmar) 
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