
 

27ª Reunião Geral 
Data: 19 de Junho de 2017 
Hora: das 19h30 às 21h15 
Local: Instituto dos Arquitetos do Brasil, R. Bento Freitas, 306, Vila Buarque, São Paulo-SP 
 
Presentes: Rafael Calabria, Gilberto de Carvalho, Alexandre Moreira, Glaucia Pereira, Ana 
Nunes, Letícia Sabino, Elio Camargo, Mauro Calliari 
 
Pauta: 
Boas-vindas aos novos participantes 
Informes 
Encaminhamentos Legislações ( PLC 26/2010 – Gesto do pedestre; PL 619/2011 – 
Calçadas) 
Estatuto de Pedestre – Próximos passos 
Comissão Permanente de Calçadas – Participação 
Edital Casa – Mobilidade a pé e mudança do clima 
Pesquisa Pedestre CTMP 
GT 156 – CTMP 
GT Comunicação do Fórum Metropolitano de Secretários de Mobilidade e Transportes 
Câmara Temática – Participação 
 
 
Boas-vindas aos novos participantes 
Não houve. 
 
Informes 
Sampapé realizou em 13/06 reunião para organização da Semana do Caminhar em agosto, 
que vai ter objetivo estimular outras organizações a se organizarem para o dia do pedestre. 
Será dado enfoque positivo na necessidade de reconhecer o a pé como meio de transporte. 
Campanha melhor calçada. Vai ser aberta chamada. Convite feito à Cidadeapé. 
 
A Licitação dos Ônibus continua sem edital. Idec, Cidade dos Sonhos e outras associações 
pela mobilidade vão participar das audiências públicas regionais. 
 
Élio e Rafael Drummond apresentaram para equipe Infosiga “Programa permanente de 
melhorias contínuas em prevenção de acidentes” em 19/06, no Palácio dos Bandeirantes. 
 
Gilberto e Élio participaram de reunião com Renova Centro em nome da Cidadeapé, 
abordando assuntos como CPC e CTMP. 
 
Glaucia e Alexandre vão fazer o curso de Negociação oferecido pela Escola de Ativismo, 
em julho e agosto, em nome da Cidadeapé. 
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Glaucia vai fazer o curso de Planejamento Estratégico oferecido pelo Como Anda, em julho, 
em nome da Cidadeapé. 
 
Ana foi escolhida para participar do projeto Ciclocidade/Bloomberg em nome da Cidadeapé. 
 
Meli, Gilberto e Calabria vão fazer visita ao HC, como encaminhamento da CTMP, dia 
21/06. 
 
Encaminhamentos Legislações 
PL 619/2011 – Calçadas 
Não tivemos mais informações. 
Encaminhamento: Gilberto vai enviar email à SMT pedindo informações do andamento do 
projeto de lei PL 619/2011. 
 
PLC 26/2010 – Gesto do pedestre 
É um projeto da Câmara que está no Senado. 
Encaminhamento: em julho ou agosto, Meli vai fazer informativo do andamento. 
 
Comissão Permanente de Calçadas – Participação 
Ainda não houve participação da Cidadeapé 
Encaminhamento: Mauro vai informar ao grupo a data da próxima reunião CPC e ir na 
próxima reunião do CPC. Ana vai passar seus contatos da CPC para Mauro. 
 
Estatuto do Pedestre 
Sancionada LEI Nº 16.673, DE 13 DE JUNHO DE 2017 
 
Foi encaminhamento da CTMP a Cidadeapé auxiliar na regulamentação da lei, que deve 
ser feita pelo Executivo. 
 
Encaminhamento: Calabria vai agendar com alguém da assessoria do vereador Police Neto 
(autor do PL) para dias 26 ou 27 de junho. Reunião pré-CTMP 6/7 (CTMP é em 13/07) 
 
Edital Casa – Mobilidade a pé e mudança do clima 
Não foi discutido. Será leitura para a reunião de Formalização que ocorre em 24/06. 
 
Pesquisa Pedestre - CTMP 
Foi enviado email dia 14/06 aos representantes da SMT informando que “a CTMP não 
reconhece a efetiva participação da sociedade civil na elaboração da pesquisa de 
mobilidade ativa”, pois não houve oportunidade das indicadas pela CTMP (Letticia Rey e 
Glaucia Pereira) participarem da elaboração do questionário. O resultado desta pesquisa 
será usado como valores inicias na mensuração dos indicadores da mobilidade ativa no 
programa de metas da gestão municipal. 
 
GT 156 – CTMP 
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Discutido que o canal de reclamações e solicitações da Prefeitura de São Paulo necessita 
de melhorias para atendimento das especificidades da mobilidade a pé. 
Encaminhamento: Alexandre, Calabria e Leticia vão formar o grupo e dar prosseguimento à 
discussão no âmbito da CTMP 
 
GT Comunicação do Fórum Metropolitano de Secretários de Mobilidade e Transportes 
- CTMP 
Não foi discutido por falta de informações. 
 
Formalização da Cidadeapé 
Dia 20/06 foi feita a chamada para reunião de 24/06, que ocorrerá na Câmara Municipal, 
das 10h às 13h. 
 
Congresso ANTP 
Encaminhamento: divulgar no site e Facebook as apresentações dos integrantes da 
Cidadeapé. 
 
Agendamento de reuniões gerais 
Encaminhamento: Gilberto ficará responsável por agendar as reuniões do segundo 
semestre, na Câmara Municipal, seguindo rodízio de partidos políticos, conforme 
combinado. 
 
Próxima reunião geral: 28ª Reunião Geral da Cidadeapé. 31/07/2017, Câmara Municipal 
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