
 

Ata da 52ª Reunião Geral 
Data: 26 de agosto de 2019 
Hora: das 19h20 às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
 
Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Kelly Fernandes, Ana Nunes,           
Alexandre Moreira, Jean Carlos 
 
 
Atualizações: 

1. Evento Gender Mobility São Paulo 

Haydee Svab e Marina Harkot apresentaram resultados do trabalho sobre 
perspectiva de gênero e mobilidade em São Paulo, projeto do Banco Mundial 
desenvolvido em São Paulo. Glaucia havia dado entrevista no começo do ano. Ana 
também estava presente na apresentação. Ana comenta que o principal resultado da 
pesquisa é que o combate ao assédio no transporte público é a o que se entende 
com mais força como a incorporação da perspectiva de gênero. Encaminhamento: 
questionar as pesquisadoras se a apresentação pode ser divulgada para os 
associados da Cidadeapé e publicada no site. 

2. ESPM Social 

Wans realizou a inscrição da Cidadeapé. Encaminhamento: acompanhar resultado. 

3. Convite Porto Social - Missão SC 

Convite foi encaminhado por email no grupo de discussão. Glaucia vai apresentar a 
Cidadeapé no dia 27/08, às 13h, na Eureka. Esta apresentação vale como 
contrapartida da parceria que a Cidadeapé tem com a Eureka. 

4. Plano Municipal de Mudanças Climáticas - Transporte 

Élio foi na reunião representando a Cidadeapé. Não ficou claro como será o 
processo de participação social e os próximos passos. Encaminhamentos: Kelly vai 
pesquisar se há processo consultivo aberto. 

5. Mobilidade do Amanhã - Biomob 

Glaucia e Ana fizeram relato de como foi participar do evento promovido pelo 
Biomob. O evento estava bastante vazio. Ana fez apresentação sobre legislação da 
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mobilidade a pé. A apresentação está no drive. Lembrete: verificar o potencial de 
participação e confirmação de presença em eventos. 

6. Encontro Sudestino de Mobilidade Ativa 

Glaucia informa que o Encontro Sudestino de Mobilidade Ativa, que iria ocorrer em 
setembro, está suspenso. A BH em Ciclo, organização que está à frente do 
Encontro, está em busca de patrocínio institucional. 

7. RNSP - Pesquisa Pedestre 

Kelly representou a Cidadeapé na apresentação do evento dia 06/08, no lançamento 
da pesquisa. Mauro acredita que a pesquisa foi bem pautada na mídia. 
Encaminhamentos: cobrar microdados da RNSP; publicar da RNSP a 
apresentação e os dados para publicar em nosso site. 

8. Outras atualizações e informes 

Virada Sustentável: Mauro participou em duas mesas. Em conversas com outros 
especialistas presentes, soubemos que um dos grandes motivos da extinção da 
CPC foi liderança (discutimos que não seria motivo para extinção, e sim troca de 
liderança); também soubemos, de terceiros, que o tipo de pavimento nas calçadas e 
calçadões será concreto moldado in loco, e não mais concreto pré-moldado.  

Élio e Mauro irão dia 27/08 em evento do WRI - Transformações Urbanas 

9. Câmara Temática de Mobilidade a Pé 

A SMT está preparando uma página de divulgação da PEC, para acompanhamento. 
Ana relata que a sociedade civil ofereceu ajuda para dar as diretrizes da plataforma, 
mas não houve encaminhamento. 

Ofício sobre extinção da CPC: ainda não entregamos. Encaminhamento: Ana vai 
fechar o texto e protocolar. 

 

Boas-vindas aos novos participantes 
Jean Carlos foi pela primeira vez na reunião Cidadeapé :) 

Grupos de trabalho 

Regimento Interno - Élio fez contribuições no documento. 
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GT Eleições - Wans e German vão preencher o formulário do Como Anda. Ana e 
Rafael darão entrevistas para Como Anda. 

GT CTB - Élio informa que vai finalizar o documento sobre estruturas de órgãos do 
sistema nacional de trânsito e enviar para Câmara Federal. Glaucia sugere que ele 
peça ajuda da Joana para formatar 

Demais GTs - sem informação 

Perspectivas de atuação 

PEC - Plano Emergencial de Calçadas: Seria interessante fazermos acompanhamento do 
plano. Discutimos sobre possibilidades de atuação. Mauro sugeriu usar rede de contatos 
nos conselhos participativos das subprefeituras; Alexandre sugere estreitarmos as 
parceiras, e que é uma forma de divulgar mais o trabalho na Cidadeapé nas regiões da 
cidade. Kelly sugeriu fazermos um plano de incidência. Jean Carlos informa que faz parte 
do conselho participativo de São Mateus. Encaminhamento: Glaucia vai baixar as bases 
de calçadas do Geosampa e esboçar projeto. 

Conversamos que a Cidadeapé está sem planejamento estratégico, e sem objetivos 
definidos no curto prazo no curto e médio prazo. 

 

Projetos, editais e captação de recursos 

Contador automático: Glaucia relata que foi procurada por Alexandre Lorenzatto, da 
Ecocounter - empresa de contadores automáticos, responsáveis pelos contadores 
totens de bicicleta, do Itaú, em São Paulo. A empresa realizou contagem no final de 
2017 com um contador infravermelho, na marquise do edifício Martinelli (Rua São 
Bento, centro de São Paulo). O registro foi feito para a SPUrbanismo, mas os dados 
não foram divulgados. O equipamento foi ajustado para contar ⅔ da rua. Discutimos 
as possibilidades de uso dos dados e futuras parceria para coleta de dados. Mauro 
sugeriu levar o assunto à CTMP. Glaucia disse que a empresa já teve contato com a 
CET. Lembrete: avaliar incluir contagens de pedestres em projetos futuros. 

Sobre financiamento, Glaucia mencionou que Open Society Foundation tem edital 
permanente aberto para projetos. 

 
Obs: a reunião começou atrasada porque tivemos dificuldade de entrar no prédio e na sala.               
Encaminhamento: Glaucia enviar email na segunda-feira de manhã para Eureka liberar na            
portaria para Cidadeapé. 
 
Próxima reunião: 30/09/2019, às 19h, no Eureka Coworking. 
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