
 

Ata da 53ª Reunião Geral 
Data: 30 de setembro de 2019 
Hora: das 19h20 às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
 
Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Gilberto Carvalho, Douglas          
Delgado, Flavio Soares, German Freiburg, Ana Clara Klein, Kelly Fernandes, Claudineia           
Baroni; Rafael Calabria, José Osvaldo 
 
Zona Azul 
Glaucia faz introdução; Elio fala da antecipação de receita; o prazo de 15 anos inviabiliza               
mudanças; Elio sugeriria 5 anos; unicidade do contrato (impossibilita parâmetros de controle            
pela administração pública);precisamos do espaço para calçadas, transporte coletivo e          
ciclofaixa; adoção de soluções para desincentivar o modo individual. Citar a falta de             
transparência (CMTT); Claudineia fala que 15 anos faz a licitação nascer obsoleta; Mauro             
seria um problema a Prefeitura não pode mexer no sistema viário; Ideal seria inserir uma               
cláusula sobre liberdade para alargamento de calçada, ciclovia e transporte público.           
Fortaleza uma dinheiro do estacionamento para ciclovia. Gilberto diz que há aumento de 8              
mil vaga. Falta muito para implementar de fato a PNMU; Ana Clara sugere avaliar o risco do                 
contrato, caso vagas sejam usadas para calçadas. Encaminhamento: procurar no edital           
tópicos específicos que incentivam o automóvel (contra a PNMU e boas práticas nacionais e              
internacionais). Reler o edital até sexta feira, montar docs ; MP não precisa de advogado.               
Pegar voto do consultor Maurício TCM. Claudineia vai compartilhar peça do MP de março;              
acionar MP área de urbanismo. 
 
Eventos de Setembro 
ANTP 
Apresentamos os trabalhos 
Flavio, Glaucia (Segurança Viária) 
Elio, Glaucia e Gisele (Semáforo de 3 fases) 
Gisele (Cidadeapé no CMTT) 
Kelly, Letícia e Hérika (Decreto de Calçadas) 
Encaminhamento: colocar as apresentações e textos online. 
 
Fizemos avaliação dos prós e contras do congresso. 
 
Mauro -  Faculdade Estácio - cerca de 60 estudantes.. 
Gilberto - Bike Anjo - apresentação da Cidadeapé. Havia de 15 a 20 pessoas. 
 
Wans e Gilberto mandaram proposta para Greenbuilding. Resultado deve sair esta semana.            
Melhoria de projeto e execução de calçada. 
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Como Anda 
Flavio (pelo Como Anda) fez entrevista com Calabria e compartilhou com German e Wans;              
é necessário compartilhar com Cidadeapé. Encaminhamento: Flavio vai compartilhar por          
email, com prazo para comentar o texto. 
 
Bicicultura 
Possíveis temas: Micromobilidade, cicloelétricos, como as cidades estão regulamentação de          
patinetes - Roda de Conversa. Prazo é hoje. 
 
CTB 
Flexibilização do CTB - Idec vai participar em Brasília. Pensar em ideias para colocar na               
pauta de forma crítica. 
Encaminhamento: Encaminhar a nota para a Comissão Especial, para os deputados da            
comissão (em torno de 8). Calabria vai fazer a lista de emails. Kelly lista dos emails dos                 
assinantes da carta. Requerimentos. Enviar como Cidadeapé. 
 
Convite 
Gilberto recebeu convite de Valter Caldana, Laboratório de Políticas Públicas do Mackenzie.            
Proposta de Seminário.  
Diretrizes: Programação concentrada. Marcar uma reunião com Valter Caldana. 
Encaminhamento: tentar Seminário aberto para o público em geral. 
 
Secretaria de Prefeitura 
Marcar reunião com José Renato Melhem. 
Encaminhamento: Mauro vai encaminhar o contato. 
 
CTMP 
Sexta-feira, reunião técnica às 14h30, sobre regulamentação do Estatuto do Pedestre.           
Gilberto vai encaminhar email convidando mais pessoas, pois Ana estará ausente. 
 
Quinta-feira, reunião ordinária, CET vai apresentar trabalho sobre 60 locais de acidentes;            
Elio vai apresentar trabalho do semáforo de 3 tempos. 
 
José, novo participante, comenta que Cidadeapé age pelos meios formais. Falta espaço de             
reflexão para o cidadão comum. Sugere uma frente que trabalhe a divulgação do ativismo.              
Falta comunicação. Levar debate para pessoas entenderem que mobilidade a pé é            
importante.  
 
José se propõe a escrever crônicas para o site. 
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BR Cidades 
Kelly está na coordenação do núcleo de São Paulo. Há diversos eixos de atuação e               
movimentos de moradia, agroecológicos etc. Vai convidar para eventos de mobilidade. Vai            
haver convocação de parceiros. Aguardar email da Kelly com convite. 
 
Fundação Rosa Luxemburgo 
Glaucia está tentando marcar reunião sobre possibilidades de financiamento. 
 
 
Próxima reunião: 28/10/2019, às 19h, no Eureka Coworking. 
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