
 

31ª Reunião Geral 
Data: 30 de Outubro de 2017 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Mauro Calliari, Alexandre Moreira, Elio Camargo, Glaucia Pereira, Rafael 
Calabria, Mity Hori, Du Dias, George Queiroz, Flavio Soares 
 
Resolução 706 Contran: A Cidadeapé fez nota pública no dia 27/10, com auxílio de 
diversas associações de mobilidade ativa; no dia 30, fomos convidados a assinar nota que 
está sendo elaborada pela Bloomberg Philanthropies; Mauro deu entrevista para o Estadão 
sobre o assunto. Encaminhamentos: cobrar posição da SMT na próxima CTMP e aguardar 
uma semana para desdobramentos. 
 
Análise de dados:  
Glaucia enviou trabalho para o 4º Fórum de Mobilidade Urbana e Trânsito de Goiânia, que 
ocorrerá dias 23 e 24 de novembro. O trabalho é um produto da análise de dados de 
autuações manuais feito junto com Flavio Soares da Ciclocidade.  
 
Du Dias sugere que futuramente façamos análise de autuações de infrações de calçadas e 
código de obras. Ainda no contexto da discussão da resolução Contran para multar 
pedestres e ciclistas, Du Dias sugere um estudo dos motivos que levam pedestres a se 
comportarem contra o CTB. 
 
Humanizar dados de trânsito: Cidadeapé enviou projeto “Mortes Visíveis: por um trânsito 
menos violento” ao edital do Instituto Jatobás. O resultado sai dia 8 de novembro. 
Participarão Du Dias (coordenador), Alex, Isac, Mity, Elio, Letticia Rey). O objetivo é 
visibilizar as mortes de trânsito na cidade de São Paulo, de modo a sensibilizar e 
conscientizar a população acerca dos impactos da violência no trânsito. 
 
Projeto Fundo Casa: a cartilha está finalizada e os orçamentos foram pedidos; as 
atividades estão dentro do prazo, mas Glaucia reclama que há poucas pessoas engajadas 
nas entregas; a próxima atividade a iniciar em novembro é a discussão das fontes de 
financiamento da Cidadeapé. Calabria informa que tem contato do Instituto ProBono, para 
no futuro próximo trabalharmos na formalização da Cidadeapé. Encaminhamento: agendar 
reunião específica para discutir fontes de financiamento, no início de novembro. 
 
Dia mundial em memória das vítimas do trânsito: discutimos como foi a ação em 2016, 
“quem matou 450?” feita junto com ciclistas; foi colocado que a ação deveria trazer as boas 
lembranças dos mortos no trânsito. Encaminhamento: discutir por email as atividades. 
 
Reunião com Via Quatro: não aconteceu ainda. Há um documento para preparação da 
reunião, quando acontecer. 
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Formação em Ciclomobilidade da Ciclocidade: Ana solicitou que Glaucia informasse que 
a Cidadeapé fez proposta de incluir agenda pela mobilidade ativa, elaborada para as 
eleições de 2016, na formação anual da Ciclocidade, a ser realizada no início de dezembro. 
 
Fórum latinoamericano de peatones. Ana está em Medelin. A Cidadeapé faz parte de 
rede latinoamericana sobre mobilidade a pé. Haverá reunião online para decidir como será 
a governança desta organização (eleição/representatividade por país etc). O Brasil é 
candidato para o próximo encontro. Encaminhamento: Falaremos sobre isso na reunião de 
novembro. 
 
Licitação dos ônibus: em parceria com a Cidade dos Sonhos, a Cidadeapé vai 
acompanhar e tentar incidir no texto da licitação dos ônibus em São Paulo. Alexandre está 
como responsável deste trabalho. Vamos estudar principalmente as partes referentes a 
pontos de ônibus e interior/acessibilidade dos veículos. Encaminhamento: Alexandre e 
Calabria vão encaminhar documento para leitura. 
 
MobCidades: O INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, de Brasília, está 
coordenando cursos/oficinas sobre incidência em orçamentos municipais para mobilidade 
urbana, em 10 cidades do país. Em São Paulo, as organizações participantes são RNSP, 
Idec, Cidade dos Sonhos, Ciclocidade e Cidadeapé. Haverá reunião em São Paulo no final 
de novembro (a confirmar data). 
 
Calabria informa que há um grupo atuante na Câmara Municipal de São Paulo, denominado 
“Conselho de orçamento participativo”. Há reunião deste grupo dia 01/11/2017, às 18h, na 
sala Oscar Pedroso Horta. 
 
Ciclocidade/Bloomberg: Flavio informa que dia 01/11, às 19h, na Casa Planta, haverá 
reunião sobre a etapa de pesquisa e levantamento de dados do projeto. O intuito é avaliar 
dados mortos e feridos no trânsito. Como a Cidadeapé é parceira neste projeto, estão todos 
convidados. Mauro sugere que a área da USP entre no estudo porque todas suas vias 
foram regulamentadas com 40 km/h. Alexandre diz que ele e Gilberto já fizeram reunião 
sobre este tema com funcionários da secretaria de Saúde. Encaminhamentos: Flavio vai 
avaliar, após reunião do dia 01/11, se é necessário marcar nova reunião com a Cidadeapé; 
Alexandre vai solicitar a Tuca contato de pessoas da área de saúde. 
 
CTMP: discutimos o acompanhamento do plano de metas, 10 áreas 30, dados dos 100% 
Pedestre. Encaminhamento: solicitar reunião com CET para vista do projeto Belmira Marin 
e Celso Garcia; próxima CTMP, dia 16/11, cobrar posicionamento sobre Estatuto do 
Pedestre, Resolução 706 Contran; fazer nova tentativa de apresentar a Cidadeapé na 
reunião da CPC (Comissão Permanente de Calçadas). 
 
Boas vindas George Queiroz. 
 
Próxima reunião geral: 32ª Reunião Geral da Cidadeapé. 27/11/2017, Mobilab 
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