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Memória da 12a Reunião Geral 
Dia: 28/03/2016 
Hora: das 19h, às 21h 
Local: Câmara Municipal de São Paulo  
 

Temas tratados 

1. Aniversário da Cidadeapé – 6/4/2015 
Seria muito importante celebrar. Mas estamos sem braços para criar uma grande 
ação. 

Sugestão: Fazer um gif divertido a ser publicado no aniversário da primeira reunião 
geral, 6/4/16.  

2. Ações para as eleições – Greenpeace, Ciclocidade  
Duas organizações estão propondo ações relacionadas às eleições municipais, para 
propor pautas relacionadas à mobilidade ativa aos prefeitáveis. 

Greenpeace – abordagem nacional, relacionada à sustentabilidade. 

Ciclocidade – abordagem municipal, relacionada à mobilidade. 

Optamos por apoiar o Greenpeace em suas ações, mas não participar ativamente. 

Com a Ciclocidade, a parceria local e constante tem se mostrado frutífera. Vamos 
tentar trabalhar com eles. Haverá uma reunião nos próximos dias no CCSP. Eles já 
fizeram uma carta compromisso em 2012 – voltada a vereadores. Algumas 
sugestões de ações: 

• Carta compromisso OU inserir nos programas OU recomendações para o 
programa 

Proposta. Criar um doc para internamente alinharmos nossas principais ideias. 
Depois disso abrir um Google forms e pedir para o público geral palpitar, em termos 
de prioridades (10). Partir do que já temos, como os nossos “6 objetivos da 
mobilidade a pé” 

Pensar em ideias para prefeitáveis e candidatos a vereadores. 

Possível parceria: Cidade Democrática? 

Sugestão de discutir o documento com o vereador Ricardo Young, atual presidente da 
Subcomissão de Trânsito e Transporte da Câmara.  

Contato com a Subcomissão já soi estabelecido por meio da Roberta	
 

3. Participação no Bicicultura 
A Cidadeapé é uma das apoiadoras do evento sendo realizado por União de Ciclistas 
do Brasil - UCB, Ciclocidade, CicloBR, Aromeiazero.  

Nossa participação será nos eventos. Temos duas sugestões: 
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• Oficina de convivência  

• Urbanismo caminhável, minicurso  

É preciso fazer inscrição pelo site: http://bicicultura.org.br/abertas-as-inscricoes-de-
atividades-para-o-bicicultura-2016/ 

 

4. Relato sobre a CT Mobilidade a Pé e as eleições do CMTT 
O CMTT realizará mudanças em sua composição em razão de uma demanda da 
sociedade civil por aumento de representatividade regional, mas também para uma 
cadeira de mobilidade a pé (conquista de nosso trabalho). Há tb a nova exigência de 
paridade de gênero nos conselhos municipais de controle social. Em sua última 
reunião o CMTT aprovou uma duplicação das cadeiras do conselho que do nosso 
ponto de vista apenas servia para colocar nominalmente mulheres no conselho, sem 
que elas de fato representem suas entidades. Somos cossignatários de uma nota de 
repúdio e propusemos uma alternativa de ampliação do conselho para 63 cadeiras, 
ampliando a representação regional. Amanhã (29/3) a executiva de CMTT se reunirá 
para decidir o que fazer. Levaremos propostas para o processo eleitoral também:  

• Votar em 3 ou 5 candidatos, candidaturas prévias, eleições abertas ao 
público.  

5. Relato das Formações em Mobilidade a Pé 
Consideramos que as formações foram um sucesso e cumpriram os dois objetivos: 1) 
nos formar, dando mais embasamento para nossas demandas e argumentos; 2) atrair 
mais pessoas interessadas no assunto, para divulgar o tema e tb para se juntar ao 
ativismo. 

Pontos positivos: participantes se mostraram satisfeitas com as oficinas, voltaram 
mais de uma vez, estão acompanhando e fazendo propostas e parcerias. A SASP e o 
Colégio Equipe nos receberam muito bem, estabelecendo boas relações. Fomos 
convidados por uma das participantes a compor uma mesa no “I Seminário Caminhos 
da Cidade: O desafio de discutir mobilidade urbana e saúde” promovido para 
Faculdade de Saúde Pública da USP. 

Pontos negativos: tivemos dificuldade com as transmissões online. O conteúdo da 
última oficina era tão longo e interessante que não deu tempo de discuti-lo todo.  

Próximas ações: 

- Pensar em novos temas para novas oficinas com novos parceiros.  

- Procurar parceiros/voluntários dedicados para a transmissão online 

- Pensar em parceiros que já tenham infra completa, inclusive recursos para 
transmissão (Laboratório da Cidade? Instituto Pólis? Centro de formação SENAI?)  

- Fazer o relatório e divulgar  

- Fazer oficinas para outros públicos, como os Conselhos participativos? 
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6. Relato do GT Política 
• Enviamos uma carta para a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que está 

analisando o PLC 26/10, argumentando contra a aprovação do projeto que a nosso 
ver é um atentado à segurança e aos direitos dos pedestres.  

• Escrevemos e divulgamos uma Nota sobre Diminuição das Mortes de Trânsito na 
Capital junto com a Ciclocidade 

• A CT Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP convida interessados a 
participarem da revisão do CTB, com foco no pedestre. Próxima reunião em 15/04. 

• Vários outros assuntos estão pendentes. Precisamos definir pessoas para 
encabeçarem nossos diversos projetos: 

o Cobrança do 1 milhão de m2 de calçadas 

o Frases obrigatórias do DENATRAN 

o Luzes para pedestres em entrada de garagens 

o Cobrança de fiscalização de calçadas 

7. Relato do GT Ação 
• Realizamos a ação “Farol miojo” na sexta 25/03. Precisamos divulgar vídeo e texto.  

• Maio amarelo. Vamos fazer uma ação focada em aumentar a fiscalização e 
diminuir atropelamentos?  

8. Reorganização interna da Cidadeapé –  
• Precisamos rever as atribuições e responsabilidades da organização e 

redistribuir essas tarefas.  

• Preparar lista de todas as tarefas.  

9. Informes e outros assuntos 
• Câmara Temática de Mobilidade a Pé 

• Na última reunião foi apresentado um  documento para a CET com 
“Recomendações sobre semáforos e Travessias”.  

• A conversa foi produtiva e parece que pode haver progressos. 
Parece que a gestão está procurando uma ação de efeito em 
relação à segurança de pedestres e gostaria de ajuda. 

• Apresentação no Observatório de Mobilidade Urbana e Saúde sobre a 
Declaração de Brasília. 

• Cidadeapé participou do evento em 16/03. 

• O Brasil e a Suíça – Juntos pela Mobilidade Urbana 

• Fomos convidados a pensar sobre um workshop de mobilidade, 
mas não estamos em condição de assumir. Vamos encaminhar 
para organizações parceiras. 

• Projeto Como Anda  
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• Iniciativa da Corrida Amiga e Cidade Ativa para mapear movimentos 
e organizações relacionadas à mobilidade a pé em todo o Brasil. 

• Greenbuilding Brasil – Conferência Internacional e Expo –  

• Nos candidatamos para participar, mas o projeto não foi aceito 

• Cidade Ativa conseguiu e vai participar. Pelo menos um parceiro 
falando sobre o assunto que nos move. 

 

 

 


