28ª Reunião Geral

Data: 31 de Julho de 2017
Hora: das 19h às 21h15
Local: Câmara Municipal de São Paulo
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Nunes, Glaucia Pereira, Rafael Calabria, Mity Hori, Élio
Camargo, Leticia Sabino, Kelly Fernandes, Juliana Tamanaha
Programa de Metas
Foi publicado e pouca coisa mudou. Cidadeapé ajudou a analisar o conteúdo do
documento.
Encaminhamentos: (1) Calabria deve compartilhar com o grupo os comentários da
Cidadeapé para publicarmos no site as metas que fizeram e qual nossa avaliação; (2)
Divulgar calendário de audiências nas regionais (se der tempo)
Licitação de ônibus + PIUs terminais
Fazendo parte do grupo que acompanha a licitação, Cidadeapé tem acompanhado o
processo, que está parado. Não há previsão para lançamento do edital. Mas surgiu no mês
passado uma consulta pública expressa sobre PIUs de três terminais. Cidadeapé, junto com
Ciclocidade e IAB-SP, discutiu e enviou sugestões, principalmente em relação à
acessibilidade nos terminais.
Encaminhamento: Calabria deve publicar no biblioteca do site documento da contribuição
para consulta pública do PIU
Reunião 156 pela Câmara Temática de Mobilidade a Pé do CMTT
Mity fez reunião com ouvidoria da SPTrans e CET para receber dados solicitados sobre
quantidade de reclamações registradas por cidadãos e cidadãs nas duas empresas. CET
tem mais de 60 mil reclamações pendentes.
Encaminhamentos: (1) Mity e Gilberto convocam reunião de um GT para tratar apenas 156,
devem falar com Cyra e Flavio da CT da Bicicleta para benchmarking; (2) Pedir para quem
cadastrou queixa até 2016 mandar de novo = (porque as do ano passado saíram do
sistema)
Reunião RNSP
Rede Nossa SP convidou Cidadeapé para fazer parte de um projeto que deve preparar 50
organizações da sociedade civil para fazer a fiscalização da execução do orçamento em
mobilidade urbana. Mais informações em breve.
Encaminhamento: Ana Carolina vai preencher o diagnóstico (primeira parte)
Mesa Redonda Como Anda durante Semana do Caminhar
Glaucia e Meli vão ser painelistas no evento, dia 08/08 à tarde.
Encaminhamento: Ana Carolina vai divulgar nas redes da Cidadeapé
Virada Sustentável
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Fomos convidados a falar em um evento da Virada Sustentável no dia 24 de agosto às
15h00
Encaminhamento: Alexandre vai participar
Estatuto do Pedestre
Ao fim, a CTMP não discutiu profundamente as sugestões para a regulamentação da lei.
Mas a SMT não aparente ter pressa na regulamentação. Ou seja, vale a pena fazermos
uma discussão mais profunda para levarmos uma sugestão bastante completa de
regulamentação.
Encaminhamento: Formar GT de discussão sobre propostas de regulamentação. Leticia se
dispôs a coordenar o GT e sua irmã, Larissa Sabino, vai nos ajudar a entender o que
significa regulamentar uma lei. Outras ajudas são bem-vindas!
Decreto de calçadas
Encaminhamento: Participar de consulta pública sobre o novo decreto e calçadas
Semáforos Sonoros - Meli e Élio precisam relatar as reuniões que estão fazendo com a
Prefeitura sobre o tema
Reunião com SMUL e SPUrbanismo
Conhecemos a atualização do caderno de boas práticas produzida pela SPUrbanismo. Eles
também apresentaram uma metodologia preliminar de diagnóstico da rede de calçadas, que
usa os dados do Geosampa para hierarquizar as calçadas que devem sofrer intervenções
prioritariamente.
Encaminhamentos: (1) Letícida vai enviar documento para que possamos enviar feedbacks
sobre o caderno de boas práticas aos autores e autoras; (2) Usar guia como ferramenta de
advocacy, por exemplo fazendo referência a ele quando sugerimos a implantação de
determinados desenhos e geometrias viárias; (3) buscar oportunidade para que apresentem
a metodologia de pesquisa à SMT, que pode usá-la no planejamento da rede de mobilidade
a pé ou para guiar o Calçada Nova
Câmara Temática de Mobilidade a Pé
As reuniões têm que ser mais objetivas e com menos pauta.
Encaminhamento: pautar para a próxima reunião a apresentação da pesquisa sobre
mobilidade ativa feita para o Programa de Metas
Organização
Comunicação: Ana criou um canal no Telegram (busquem por @cidadeape), que é um
pouco melhor do que página do Facebook, principalmente para compartilhar arquivos.
Divisão dos trabalhos: Precisamos desenvolver uma lista de grupos de trabalho. A ideia é
que cada um tenha um coordenador, que responda pelo grupo e se responsabilize por
garantir os encaminhamentos.
Aqui vão algumas sugestões de grupos: Atropelamentos; Calçadas; Ônibus; CTMP/CMTT;
Legislação/Legislativo; Dados/Pesquisa; Eventos/Apresentações; Imprensa; Comunicação
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Institucional; Ação Direta; Captação de Recursos/Editais
Encaminhamento: definir lista e responsáveis
Próxima reunião geral: 29ª Reunião Geral da Cidadeapé. 28/08/2017, Câmara Municipal
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