Memória da 8ª reunião geral
Dia: 26/10/2015
Hora: das 19h, às 21h
Local: Câmara Municipal de São Paulo, Sala Tiradentes
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Estatuto da Cidadeapé
Câmara Temática de Mobilidade a Pé no CMTT
Relato das atividades do GT Ação
Relato das atividades do GT Política a Pé
Informes e outros assuntos
a. Treinamento de Mídia
b. Prêmio Sinal Livre
c. Agenda

Temas tratados
Câmara Temática de Mobilidade a Pé no CMTT
Estamos em processo de criar uma Câmara Temática de Mobilidade a Pé no âmbito
do CMTT. O CMTT já possui 2 câmara temáticas, a da bicicleta e a do serviço de táxi.
A proposta é ter uma dedicada à mobilidade a pé também.
A primeira reunião para instalar a câmara aconteceu dia 22/10/15, na SMT, conforme
memória no anexo. Na ocasião apresentamos um documento da Cidadeapé
solicitando a criação da Câmara. Também no anexo.
A próxima reunião acontecerá dia 27/10/15, na SMT, com o objetivo de discutir o
regimento interno e a composição da câmara.
Sugestões de objetivos:
- Mais importante que acompanhar projetos pontuais em prol do pedestre é lutar pela
criação de instâncias/superintendências dedicadas à mobilidade a pé na
CET/SPtrans, e também a criação de um GT intersecretarial para que a mobilidade a
pé seja tratada como o sistema que é, incluindo calçadas, por exemplo.
Sugestões de composição:
- Pessoas que tenham atuação na área de mobilidade a pé. Usar os mesmos termos
usado no regimento dos ciclistas.
O rascunho do regimento será disponibilizado por google docs para os interessados
comentarem.
Pessoas que se mostraram interessadas em participar da próxima reunião de
instalação da Câmara Temática, em 27/10/15:
Alexandre Moreira, Ana Carolina Nunes, Antonio Celso Marcondes Pinheiro, Carlos
Kogl, Elio Camargo, Gilberto de Carvalho, Isac Bernardo, Joana Canedo, Marcia R.
Moraes de Almeida, Marcos A. Costa, Rogério Viduedo.
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15ª Reunião do CMTT
Solicitamos fazer uma apresentação de 15 minutos na 15ª reunião do CMTT
(29/10/15). O tema da reunião será “Programa de Redução de Acidentes e Mortes no
Trânsito”. É uma oportunidade de apresentar a Cidadeapé ao CMTT e falar de como
acreditamos que é possível reduzir vítimas do trânsito, em particular quem anda a pé.
O foco da apresentação será a necessidade de mudança de paradigma em relação ao
trânsito nas cidades, que a mobilidade a pé deve ser tratada estruturalmente e não
pontualmente. Usaremos o tema da travessia, que foi nosso tema do último mês, para
exemplificar o que estamos falando.
Comissão da apresentação: Rafael Calabria, Ana Carolina Nunes, Elio Camargo, Joana
Canedo, Meli Malatesta e Silvia Cruz.

GT Ação
Levantou-se a proposta de dar continuidade ao texto produzido pela Silvia Cruz e Meli
Malatesta sobre a dificuldade de travessia da alça da Cidade Universitária. A ideia seria
fazer uma contagem de pedestres no local. Gostaríamos de nos organizar para a primeira
semana de novembro.

GT Política a Pé
- Enviou ofício para o Secretário de Coordenação das Subs para questionar sobre o
programa 1 milhão de calçadas. Ainda não houve retorno.
- Elaborou carta a enviar para os senadores para se posicionarem contra o PLC 26/2010,
sobre o gesto do pedestre. Vai enviar a todos os senadores nos próximos dias.
- Pretende escrever para o DENATRAN para questionar as frases publicitárias obrigatórias
de segurança no trânsito. Em andamento.

Treinamento de Mídia
Ana Carolina Nunes se dispôs a oferecer um treinamento de mídia para os membros
interessados da Cidadeapé. O treinamento vai acontecer dia 21/11/2015, das 9h às
16h, no Sindicato dos Arquitetos. Enviaremos convite e formulário de inscrição nos
próximos dias.

Seminário Cidades a Pé
Seminário inédito sobre mobilidade a pé sendo organizado pela CT Mobilidade a Pé e
Acessibilidade da ANTP: http://cidadesape.com.br/. A Cidadeapé entrou como
parceira. Nossa oportunidade de falar é no evento “Pontapés”. Vamos nos inscrever:
http://cidadesape.com.br/pontapes/

Prêmio Sinal Livre
Projeto idealizado pela Liberty Seguros para mobilizar sobre a necessidade de
locomoção mais segura nas cidades. Vamos inscrever a Cidadeapé como projeto:
http://www.premiosinallivre.com.br/

Encontro Estadual de Arquitetos, promovido pelo SASP
Fomos convidados a participar de uma mesa sobre mobilidade, dia 13/11/15, na
Praça das Artes.
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