29ª Reunião Geral

Data: 28 de Agosto de 2017
Hora: das 19h às 21h00
Local: Câmara Municipal de São Paulo, Sala Tiradentes
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Nunes, Glaucia Pereira, Rafael Calabria, Élio Camargo,
Andrew Oliveira, Meli Malatesta, Du Dias, Carlos Aranha, Gilberto de Carvalho.
Câmara Temática de Mobilidade a Pé - CTMP
Discussão sobre eleição dos conselheiros.Encaminhamento: eleição em julho de 2018,
concomitantemente ao CMTT, conforme previsto em regulamento.
Devido à ausência da Ana Nunes da reunião de setembro, Alexandre Moreira fará o
secretariado na próxima CTMP.
Dia 5/09/2017 há reunião com Rose Leite (CET) sobre arredores do Hospital das Clínicas.
Pauta da próxima CTMP: Pedir devolutiva da regulamentação do estatuto; Andamento do
decreto de calçadas; Devolutiva do Pedestre Seguro e 100% Pedestre em relação ao
aumento de atropelamentos.
Discussão Sinalização para pedestres
Discutimos diversos conceitos e preceitos para uma sinalização adequada para pedestres.
A sinalização deve ser independente por modos de transporte; qual o papel da SPTrans na
sinalização para pedestre; o estatuto dá os preceitos mínimos que todos os órgãos devem
seguir; em 2016 houve concurso sobre mobiliário urbano em São Paulo e não contemplou
sinalização para pedestre; Cidade Limpa; os próximos editais de licitação de terminais
devem contemplar entorno; tipos de sinalização; responsáveis; entender o papel do
advocacy nas diretrizes de sinalização para pedestres.
Encaminhamento: Meli ficou responsável por iniciar documento sobre sinalização. O
documento será colaborativo para dar continuidade à discussão.
Semana da Mobilidade
Encaminhamento: vamos assinar, com a RNSP, uma carta de intenção de atividades para o
dia 22 de setembro de 2017.
Informes
Fundo Casa: houve reunião extraordinária dia 22 de agosto, no Mobilab, para início do
projeto aprovado pelo Fundo Casa. É o primeiro projeto com apoio financeiro realizado pela
Cidadeapé.
Encaminhamento: dia 4 de setembro, Ana, Glaucia, Alexandre e Calabria vão se reunir para
detalhar algumas atividades.
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Parceria com Ciclocidade: vamos relançar a plataforma mobilidadeativa.org.br, inicialmente
com dados sobre mobilidade ativa; Ana, Alexandre, Calabria e Gilberto estão em um grupo
de emails da Ciclocidade sobre atividades legislativas;
Comissão Permanente de Calçadas CPC vai fazer protótipo de calçada do Hospital São
Paulo, na R. Borges Lagoa.
CETRAN: Meli foi aprovada como representante do IAB no CETRAN, Conselho Estatudal
de Trânsito.
Livro Cidade do Pedestre: lançamento dia 28/09, 19h, Livraria Cultura.
Glaucia e Élio participaram de uma oficina sobre rede de mobilidade a pé oferecida pelo
ITDP para a CET, dia 28/08. Na oficina, Meli ministrou palestra sobre rede de mobilidade a
pé.
Élio participou de evento de intervenção urbana realizado pelo WRI e ITDP na região de
Santana/Tucuruvi
O Gangorra, na pessoa da Aline Cavalcante, convidou a Cidadeapé para parceria em um
projeto financiado pela Fundação Bloomberg. Ana Nunes respondeu que Cidadeapé pode
sim integrar a rede de parceiros do projeto.
Élio informou que a SMT vai fazer apresentação sobre curso oferecido pela Fundação
Bloomberg em Baltimore para seu corpo técnico.
Reunião extraordinária dos conselheiros do CMTT é dia 5/09
Organização dos trabalhos
Por email, estamos organizando grupos temáticos para trabalhos. Em setembro já devemos
ter o formato definido.
Próxima reunião geral: 30ª Reunião Geral da Cidadeapé. 25/09/2017, Câmara Municipal
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