
Memória da 4ª reunião 06/07/15 

Reunião realizada no Sindicado dos Arquitetos no Estado de São Paulo. 

Assuntos tratados: 

1. Nome associação 

Após abertura para sugestões e votação online foi definido o "nome curto" da 
Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo. Participaram 19 pessoas e foram 
contabilizados 46 votos (pois cada pessoas podia votar em até 3 nomes). 

O nome mais votado foi : CIDADE A PÉ 

Encaminhamentos: Leticia falar com Isadora para criar o logo, caso contrário se abrirá 
para chamamento (prazo curto). 

 

2. Ação para o Dia do Pedestre 08/08 

Heitor e outros participantes do GT de interveções e ações da associação apresentaram a 
ação definida para o dia. 

Ação: Caminhada pela meia rótula do plano de avenidas do Prestes Maia, chamando de 
plano de desavenidas, convidando as pessoas a "paquerarem"/"namorarem" a sua cidade 
através do Tinder urbano, em que serão distribuidas para os participantes molduras de 
"gosto"e "não gosto" para as pessoas interagirem na cidade. Finalizando na Praça Dom 
José Gaspar com atividades. Aproveitar a oportunidae para seduzir mais pessoas para a 
associação e ganhar visibilidade na mídia. 

Tudo está sendo programado e organizado pelo GT quem mantém grupo de e-mail e 
reuniões paralelas, que todos podem participar. 

 

3. Ações para o mês da mobilidade 

Postergar para depois do dia do pedestre e somar com outras organizações de outros 
modais. 

4. Se a Paulista fosse nossa 

Contou-se o histórico do pedido e discutiu sobre formato. Comunicou-se que o grupo da 
Paulista Aberta está marcando novo evento para o dia 26/07 com pedido formal da via.  



Encaminhamentos: Carta de apoio à Paulista Aberta e inicio ao GT de contagem que 
deve iniciar pela contagem de fluxos a pé na Av. paulista ajudando com argumentos à 
Paulista Aberta. 

5. Políticas públicas 

Rafael Calábria trouxe dados de andamento das leis, informando que o PL do Andrea 
Matarrazo só será retomado no próximo ano pois mexe com código de obras e que a lei 
de zoneamento ainda vai ser até novembro. 

Após discutir todas em questão, definiu-se que: 

- Gesto do pedestre é lei prioritária para tratar e então vamos emitir uma opinião pública 
(usando como base textos produzidos pela CT da ANTP e do Rafael Calábria) 

- Acompanhar lei de zoneamento 

6. Informes: 

- Leticia contou sobre atualizações do Plan Mob, que não passará na Camara pois será 
decreto. Juliana já teve acesso ao texto e disse que está bom e parte de mobilidade a pé 
está bastante contemplada. Ficar de olho. 

- Andrew lembrou a importância do grupo se posicionar com relação a integração no 
novo plano de ônibus da cidade e ficou encarregado de abrir uma lista de 
questionamentos que devemos fazer a SMT.  
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