30ª Reunião Geral

Data: 25 de Setembro de 2017
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Marina Pereira, Mauro Calliari, Alexandre Moreira, Gilberto de
Carvalho, Elio Camargo, Glaucia Pereira
Boas vindas à Marina.
Doação: Mauro realizou evento no SESC. Foi remunerado e doou 1/3 dos rendimento
líquido para a Cidadeapé. R$ 434 reais, em dinheiro, está com Glaucia. A doação será
formalizada quando a Cidadeapé tiver CNPJ.
Infosiga: a prefeitura comemorou a queda de mortes no trânsito, usando dados do Infosiga.
Vamos elaborar nota explicando que o número de mortes de pedestres e ciclistas
aumentou; a nota será lida no CMTT; Élio conversou com técnico do Infosiga sobre as
mortes sem informação do tipo de veículo/pedestre, e foi dito que é devido à falta de
informação no BO.
Hospital das Clínicas: Gilberto, Calabria e Meli estiveram com Rose (CET) para ver projeto
do entorno do HC. Ainda está em fase de desenvolvimento, sendo que as soluções para a
Av. Dr. Arnaldo estão bastante no início.
Rua Joel Borges, próxima estação Berrini: Mauro foi conhecer a faixa verde implantada
nesta rua. O projeto foi desenvolvido pelo Urb-i, por ter ganhado concurso realizado em
2014. Ponderamos a importância de mais um espaço para o pedestre na cidade, mas que
demorou 3 anos para ser feito, e foi realizado com apoio do WRI. O WRI está fazendo
contagens de pedestres no local, mas não sabemos se a prefeitura também está
monitorando.
Dia Mundial Sem Carro (DMSC) – Houve bloqueio para veículos motorizados particulares
em ruas do centro no dia 22/09, sexta-feira. Ana lembrou que participamos de uma iniciativa
de solicitar ao secretário Avelleda que o Viaduto Jacareí, em frente à Câmara, fosse
liberado para os pedestres. A prefeitura indicou a intenção de bloquear veículos
motorizados particulares toda última sexta-feira do mês.
Bicicultura: A Cidadeapé participou ativamente em 3 ocasiões: 1) Oficina Como Anda,
quando foi discutido a construção de uma agenda comum com o cicloativisto; um dos
desdobramentos é a necessidade de se discutir melhor o conceito de mobilidade ativa; 2)
GT Eleições – ativismo em rede 3) Bicicletas nas eleições – parceria a ser desenvolvida
com a UCB, incluindo a pauta metropolitana.
Parceria com Ciclocidade: a participação da Cidadeapé em projeto que a Ciclocidade tem
com a iniciativa Bloomberg terá início em janeiro; Glaucia vai retomar com Ciclocidade as
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análises de dados de acidentes e infrações.
CTMP:próximo tema será discutido após CMTT; a CET está coletando dados do programa
100% pedestre; solicitamos presença do secretário na próxima CTMP
CPC: Mauro não foi mais a reuniões, pois foi deixado claro que sua presença era apenas
para a reunião de julho.
Organização dos canais de comunicação: d
 iscutimos os atuais usos do grupo do
Facebook “Mobilidade a pé em discussão”, grupo de e-mails googlegroups, whatsapp. Foi
diagnosticado que estamos debatendo temas importantes no whatsapp, mas que tais
discussões seriam mais produtivas no email. Encaminhamento: vamos tentar fazer mais
discussões por email; no whatsapp, qualquer um pode sugerir que a discussão passe a ser
feita no grupo de emails; vamos elaborar, com iniciativa do Mauro, uma tabela com os
escopos de cada canal de comunicação para a Cidadeapé.
Cadastro de associados: Encaminhamento: preparar googleforms para saber os
interesses dos associados. Élio já iniciou a lista de campos e enviou por email.
Próxima reunião geral: 31ª Reunião Geral da Cidadeapé. 30/10/2017, local a definir
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