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13a Reunião Geral 
Dia: 25/04/2016 
Hora: das 19h, às 21h 
Local: Câmara Municipal de São Paulo  
 
Presentes 
Alexandre A. Moreira, Ana Carolina Nunes, Carlos Kogl, Élio Camargo, Fabio Storino, 
Gilberto Fachetta, Joana Canêdo, Mariana Wandarti Clemente, Mity Hori, Rafael 
Calabria 
 

Assuntos discutidos 
1. Ações para as eleições 

● Cidadeapé e Ciclocidade estão se reunindo para pensar ações 
conjuntas, focadas nos modais ativos na cidade de São Paulo. 
Sugestões: a) criar uma agenda conjunta pela mobilidade ativa b) 
avaliar os programas; c) fazer um termômetro o que é bom o que é 
ruim; d) responder rapidamente às declarações de candidatos; e) 
promover caminhada, pedalada e percurso de ônibus com candidatos; 
f) documento só para os vereadores com metas bem definidas e sem 
ambiguidade. 

● Greenpeace e outras ongs estão fazendo um trabalho mais nacional. 
Vamos acompanhar mas não participar diretamente. Primeira etapa: 
definir pautas (valorização dos ativos, planejamento urbano, etc.), 
Segunda: comunicar essas pautas ao público e aos candidatos. 
Terceira: Ação política na época das eleições.  

 

2. CT Mobilidade a Pé: definição de estratégia de trabalho para forçar mudanças 

● Nada ainda está acontecendo apesar das diversas reuniões. Centrar 
em cima de segurança e Zero Mortes. Não é possível tolerar as atuais 
mortes. Em matéria de prevenção há três situações: 1) perigo causado 
pelo desenho inapropriado das vias, 2) pessoas se colocando em 
posição de perigo; 3) Planejamento inadequado que leva a pessoa a se 
colocar em situação de perigo. Temos que trabalhar principalmente 
quanto a essa 3a situação.  

● Temos que nos preparar para a próxima reunião, em 11/5, com o 
diretor de Operações, com foco nisso. Reunião preparatória: 2/5. 
Trabalhar doc online.  
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● Vamos pedir para adiantar o calendário de reuniões por conta das 
eleições. Queremos reunião em Junho com o Tatto para pleitear o 
departamento de mobilidade a pé. 

● Proposta de entregar o quanto antes Ofício solicitando departamento 
de pedestre.  

● Proposta: Pedir uma reunião extraordinária com SPtrans, para falar de 
dificuldades dos cadeirantes nos ônibus, informações nos pontos de 
ônibus e sugerir no final a necessidade da criação de uma Câmara 
Temática dos Usuários. 

3. Eleições do CMTT 

● A nova composição do CMTT assim como a minuta para as eleições 
serão apresentadas na 18a reunião do CMTT, 5a feira, 28/4. A nova 
composição incorpora nossa proposta de aumentar o conselho para 63 
cadeiras, sem duplicação das vagas para atender à paridade de gênero. 
A minuta das eleições está sendo elaborada para evitar os problemas 
que ocorreram nas últimas eleições.  

● É importante a presença de todos na reunião. Podemos adiantar 
pautas, tais como: pedir a câmara temática dos usuários de ônibus 

 

4. Relatos dos GTs – Contagem de pedestres, PLC Gesto do Pedestre, Maio 
Amarelo, Farol Miojo, etc. 

● Contagem de pedestres na Ponte Cidade Universitária.  

● Vai acontecer em 26/04, das 17h às 19h. Voluntários bem-
vindos. Objetivo: entender as necessidades para a mobilidade a 
pé na região.  

● PLC Gesto do Pedestre 

● Fizemos bastante barulho há três semanas. Conseguimos apoio 
de diversas organizações e visibilidade sobre o tema. 
Escrevemos para a comissão de Direitos Humanos do Senado 
que está analisando a matéria, assim como para a relatora da 
matéria na comissão, a deputada Ana Amélia. Colegas ativistas 
de Brasília e da ANTP se reunião com o senador Paim, 
presidente dessa comissão. Conseguimos um aumento do 
número de pessoas votando contra o projeto no site do Senado 

● Maio Amarelo 

● Muitas ideias, mas falta tempo. A proposta final foi de fazer 
uma petição online focando na impunidade. Talvez uma 
sugestão de emenda ao CTB exigindo a perda imediata da 
carteira de motorista caso a pessoa se envolva em 
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atropelamento fatal ou não. Pensar algo nos moldes deste PL, 
que só aborda a perda do carro.  

● Farol Miojo 

● O vídeo está pronto. Agora falta escrever um texto para 
publicar. 

5. Reorganização interna da Cidadeapé – atribuições e responsabilidades 

● Favor se cadastrar para assumir as responsabilidades de algumas de 
nossas tarefas regulares ou projetos: 
https://docs.google.com/document/d/17KCka6Hf6E73oRBuJwI490AX
EFDZOvFIBzALE69p4Vg/edit 

●  

6. Informes e outros assuntos 

● Como Anda – Acompanhar o projeto aqui: http://comoanda.org.br/ 

● Bicicultura – Inscrevemos uma oficina voltada para o convívio pacífico 
entre modos a pé e de bicicleta.  

● Evento Faculdade de Saúde Pública – Vamos trabalhar na 
apresentação.  

● III Congresso liga peatonal – Contaremos com três representantes: Ana 
Carolina, Andrew e Letícia Sabino. Temos que preparar uma 
apresentação.  

 

 

AGENDA 

26/04/16 – Contagem de pedestres na ponte Cidade Universitária. 
28/04/16 – 18a Reunião do CMTT 
11/05/16 – Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
16/05/16 – I Seminário Caminhos da Cidade: O desafio de discutir mobilidade urbana 
e saúde 
20/05/16 – Reunião da CT Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP: finalização da 
revisão do CTB 

 


