
 

26ª Reunião Geral 
Data: 29 de Maio de 2017 
Hora: das 19h às 21h15 
Local: Câmara Municipal de  São Paulo (Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista), Sala Luiz 
Tenório de Lima, no 1º Subsolo 
 
Presentes: Rafael Calabria, Gilberto de Carvalho, Alexandre Moreira, Glaucia Pereira, Ana 
Nunes, Letícia Sabino, Elio Camargo, Ernesto Nunes, Mity Hori, Mauro Calliari, Flavio 
Soares, Andrew de Oliveira, José Adão de Oliveira, Maria Angélica Oliveira, Antonio 
Idevano dos Santos 
 
Pauta: 
Boas-vindas aos novos participantes 
Encaminhamentos Legislações ( PL 619/2011 – Calçadas e PL 617/2011 – Estatuto do 
Pedestre) 
Calçada Nova e Mutirão Mário Covas 
Câmara Temática – Participação e encaminhamentos 
Informe ACP Ciclocidade 
Maio Amarelo – Informes de Acompanhamento 
Congresso da ANTP (28-30 Junho 2017) 
Formalização da Cidadeapé 
Estratégia de ação da Cidadeapé 
 
Boas-vindas aos novos participantes 
Participaram pela primeira vez Ernesto Nunes, José Adão de Oliveira, Maria Angélica 
Oliveira, Antonio Idevano dos Santos. Ernesto soube a reunião pelo Facebook e ainda não 
curtia a página; os demais souberam por contato com grupo do Butantã. 
 
Encaminhamentos Legislações ( PL 619/2011 – Calçadas e PL 617/2011 – Estatuto do 
Pedestre) 
O Estatuto do Pedestre não foi votado; Ana acredita que deve ser aprovado; concordamos 
que aparentemente a votação do estatuto não é prioridade. 
Enviamos carta de pedido de apoio ao PL a todos os vereadores, mas não tivemos nenhum 
tipo de resposta. Sugestão de falar com comissão de transportes e líderes 
Ana enviou email para Comissão Permanente de Calçadas (CPC) no início de maio e 
novamente em 26/5, mas não obteve resposta; o CPC é formado somente por assessores, 
sem nenhum funcionário de carreira da prefeitura;  
 
Encaminhamento: Calabria: estudar como pode ser protocolado pedido na Câmara para 
envio a todos os vereadores; Mauro: informar ao grupo a data da próxima reunião CPC e ir 
na próxima reunião do CPC. 
 
Calçada Nova e Mutirão Mário Covas 
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Foi explicado que a diferença entre os dois programas é que o Calçada Nova ocorre na 
região mais central da cidade, enquanto que o Mutirão é feito nos bairros, com pavimento 
mais barato e simplificado; Gilberto informou que o mutirão foi feito também em lotes com 
comércio, não só em calçadas públicas. 
 
Encaminhamento: Letícia vai disponibilizar mapa com os locais da Calçada Nova 
atualizados até abril. 
 
Câmara Temática – Participação e encaminhamentos 
Havia sido solicitado que as mudanças de programação semafórica na cidade fossem 
esclarecidas. A CET enviou dois técnicos na reunião, mas os procedimentos não estavam 
detalhados; deram um exemplo explicando a redução do ciclo semafórico, quando o 
pedestre passaria a ter 36 oportunidades de travessia em uma hora, contra 24 atuais. 
Idevano comentou sobre as alterações semafóricas na Av. Mateo Bei. 
Calabria apontou que se soubéssemos os locais, poderíamos fazer pesquisa antes e 
depois; Élio comentou sobre as 3 fases dos semáforos em São Paulo, sendo que o 
pedestre deveria ter sempre preferência na travessia x conversão. 
Mauro comentou sobre o problema de entendimento do vermelho piscante; Andrew disse 
que este tipo de sinalização começou na gestão Kassab, e que em ação do Maio Amarelo 
foi distribuído folheto impresso explicando o vermelho piscante. 
Mauro questionou os dados CET x Infosiga, pois a diferença entre o número de mortes é 
pequena; lembramos que não saiu relatório de acidentes CET de 2016. 
 
Encaminhamentos: Glaucia vai falar com Lilla sobre as atas, e na próxima reunião será 
pedido agilidade nas atas; Ana vai cobrar da SMT os locais de alteração semafórica antes 
da próxima CTMP; fazer nota / pautar imprensa cobrando relatórios CET. 
 
Informe ACP Ciclocidade 
Não foi feito informe sobre ACP;  
Flavio falou sobre edital Bloomberg: a convite da Ciclocidade, a Cidadeapé precisa indicar 
até 02/06 participante para trabalhar em atividades de advocacy; a atividade é algo que a 
pessoa já realiza no âmbito da Cidadeapé, mas que passaria a ser feita também neste 
projeto da Bloomberg;  
 
Flavio falou sobre curso de Negociação que a Escola de Ativismo está promovendo com 
organizações de Recife, Belo Horizonte e São Paulo ligadas à mobilidade urbana. O curso 
será de 4 semanas online (webnários ao vivo e entrega de trabalhos) e dois dias em tempo 
integral em agosto/setembro. Cidadeapé precisa indicar duas pessoas, no perfil de “mesa 
de negociação”, que já faz isso ou pode fazer no futuro; Letícia sugeriu que as pessoas 
sejam replicadoras do curso. 
 
Encaminhamento: discutir no grupo de email a indicação de participante no projeto 
Bloomberg até dia 01/06; discutir no grupo de whatsapp a indicação de participantes para 
Curso de Negociação. 
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Maio Amarelo – Informes de Acompanhamento 
Élio acompanhou algumas atividades de mímicos na R. Tuiutí; 
Calabria esteve na R. Boa Vista na operação “100% pedestre”; não havia pesquisa sendo 
realizada, mas uma funcionária da Diretoria de Operações da CET (Dalva?) diz que há 
pesquisa programada; 
O “gesto da mãozinha” voltou à (fomos procurados por jornalista da Band pelo facebook - 
Alexandre deu entrevista por telefone, mas não deve sair matéria, e teve reportagem dia 
29/05 no SPTV2). 
Adão comentou que viu bastante folhetos do Maio Amarelo nos ônibus. 
 
Congresso da ANTP (28-30 Junho 2017) 
Enviamos trabalhos para o congresso; foi pedida e aceita isenção de inscrição para 
membros da Cidadeapé: Glaucia, Ana, Élio, Rafael Drummond.  
Letícia informa que há grade de programação para discussão de mobilidade ativa durante 
os três dias do evento. 
 
Formalização da Cidadeapé 
A reunião prevista para 27 de maio não aconteceu por falta de engajamento. 
Mity questionou a situação atual; Glaucia falou da pesquisa que foi feita em março sobre as 
atividades da associação, e que a próxima reunião deve discutir os pontos conflitantes dos 
resultados do questionário; Reunião sábado 24/06, das 10h às 14h, na Câmara. 
 
Encaminhamento: Calabria vai agendar reunião na Câmara para 24/06 às 10h. 
 
Estratégia de ação da Cidadeapé 
Debatemos sobre nossa atuação frente aos acontecimentos e pautas que surgem, os 
canais de comunicação e atribuições em diferentes atividades. 
 
Andrew informou que há uma vaga para seminário Como Anda - Planejamento Estratégico, 
visando o fortalecimento de organizações. Dia 01/07. 
Discussão sobre sermos pautados pela Administração Municipal; ser pautado tem a 
vantagem de ter mais mídia para divulgação; Gilberto sobre disponibilidade de agenda de 
cada um em ocasiões presenciais, na Câmara por exemplo; Ana sobre a Câmara Temática 
de Bicicleta ter reunião prévia; Letícia sobre a qualidade da CTMP ser mais importante que 
volume de pessoas; Discussão sobre grupos no Whatsapp: o grupo Ação está sem 
utilidade; 
Letícia pontuou que devemos nos balizar nos seus objetivos iniciais da Cidadeapé para 
divisão dos grupos; Mauro sobre necessidade de responder a pauta, mais velocidade na 
resposta quando surge pauta, exemplo nota Maio Amarelo dia 01/06; Adão sobre projetos 
que são divulgados pela prefeitura (“empresas vão fazer calçadas”) e depois não são 
acompanhados, e precisaríamos contrapor e mostrar a diferença entre a situação atual e o 
que deveria ter sido feito, exemplo de quedas em calçadas; Letícia sobre haver trabalhos a 
serem feitos no longo prazo, sem mídia. Gilberto exemplifica que seremos cobrados sobre o 
tema da cracolândia e não temos posicionamento discutido;. 
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Encaminhamentos: Glaucia vai no seminário Como Anda em 01/07; exclusão do grupo 
Ação; grupo Política passa a se chamar Cidadeapé; testar grupos temáticos com pessoas 
responsáveis pela execução - Travessia, Segurança, Formalização, Legislação, Calçada; 
fazer reunião prévia da CTMP. 
 
 
Próxima reunião geral: 27ª Reunião Geral da Cidadeapé. 26/06/2017, Câmara Municipal (a 
confirmar) 
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