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9ª reunião geral 
Dia: 30/11/2015 
Hora: das 19h, às 21h 
Local: Câmara Municipal de São Paulo 
 

Pauta 
1. Câmara Temática de Mobilidade a Pé no CMTT 
2. Formações em Mobilidade a Pé:  
3. Preparação para as eleições do CMTT em março de 2016 
4. Relato das atividades do GT Ação 
5. Relato das atividades do GT Política a Pé 
6. Relatos dos últimos eventos:  

a. Treinamento de Mídia,  
b. Encontro de arquitetos 
c. Seminário Cidades a Pé 

7. Informes e outros assuntos 
 

Temas tratados 

Câmara Temática de Mobilidade a Pé no CMTT 
A próxima reunião será 4ª-feira, 2/12/15, às 15h, na SMT. 

A pauta é o PlanMob e plano de trabalho para 2016. 

Em abril de 2015, a CT Mobilidade a Pé da ANTP elaborou uma proposta de “Diretrizes 
para o Plano de Mobilidade Urbana 2015 da Cidade de São Paulo referentes à 
mobilidade a pé”, em colaboração com diversas pessoas atuantes na área. Esse 
documento foi entregue à SMT como contribuição para o PlanMob. 

O PlanMob será finalmente apresentado em dezembro de 2015. Foi-nos enviado o 
texto relativo à mobilidade a pé aqui: 
https://docs.google.com/document/d/1pfv1z9OpkNx0vgR4EDYq8oP4kwh6pCgZ3Tw
wIuLnvSI/edit.  

Queremos discutir o que foi incluído, como, e se algo precisa ainda ser 
discutido/ajustado. Em particular o texto diz que “as caminhadas podem compor um 
dos modos de deslocamentos utilizados na cidade”, quando de fato o modo a pé é o 
modo de deslocamento mais utilizado na cidade, compondo todos os outros modos 
de deslocamento. 

Queremos também discutir tempos semafóricos, já que o Secretário de Transportes 
mencionou essa questão em recente entrevista e esse ser um dos aspectos que 
temos focado recentemente. 

https://mobilidadeape.files.wordpress.com/2015/04/diretrizes-para-o-plano-de-mobilidade-urbana-2015-da-cidade-de-sc3a3o-paulo-referentes-c3a0-mobilidade-a-pc3a9-final.pdf
https://mobilidadeape.files.wordpress.com/2015/04/diretrizes-para-o-plano-de-mobilidade-urbana-2015-da-cidade-de-sc3a3o-paulo-referentes-c3a0-mobilidade-a-pc3a9-final.pdf
https://mobilidadeape.files.wordpress.com/2015/04/diretrizes-para-o-plano-de-mobilidade-urbana-2015-da-cidade-de-sc3a3o-paulo-referentes-c3a0-mobilidade-a-pc3a9-final.pdf
https://docs.google.com/document/d/1pfv1z9OpkNx0vgR4EDYq8oP4kwh6pCgZ3TwwIuLnvSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1pfv1z9OpkNx0vgR4EDYq8oP4kwh6pCgZ3TwwIuLnvSI/edit
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Preparação para eleições do CMTT em 2016 
O CMTT vai ser renovado e reformulado em 2016 – eleições devem acontecer em 
março. Pleiteamos uma vaga para a Mobilidade a Pé. E gostaríamos de ver mais 
pessoas engajadas na mobilidade ativa participando do conselho. Assim estamos 
elaborando estratégias junto com a Escola de Ativismo para garantir peso e qualidade 
entre os futuros conselheiros.  

Formações em Mobilidade a Pé 
Os objetivos de oferecer formações em mobilidade a pé são dois: 1) que os 
associados da Cidadeapé adquiram ainda mais conhecimentos para embasar nossas 
demandas; 2) atrair mais pessoas para a causa da mobilidade a pé, especialmente de 
regiões mais afastadas do centro, para enriquecer o debate em toda a cidade e 
também conquistar pessoas para comporem a Câmara Temática e cadeiras do CMTT. 

Assim, precisamos realizar essas formações nos próximos meses. 

Primeiras propostas de temas e datas – 

“Como funciona a CET” – sábado 16/01/16 ou domingo 17/01/16 

“Mobilidade a Pé como sistema de transporte” – sábado 20/02/16 

“Pedestres no CTB” – sábado 12/03/16 

Queremos divulgar essas formações nos conselhos participativos e outros da cidade.  

Atividades do GT ação 
A ideia é o grupo se reunir separadamente para montar um plano de ação para 2016. 
Atividades propostas incluem: 
- Vídeo do farol “miojo” 
- ação com a ANTP durante a semana da mobilidade (“o que faz com que você 
caminhe”) 
- ações com o Super-Ando 
- contagens de pedestres (alças de pontes, por exemplo) 
- ações no Maio Amarelo 
- chamar atenção sobre os mortos do trânsito 
Surgiu também a ideia de juntar forças com redes latino-americanas ligadas ao 
movimento peatonal, e fazer ações conjuntas ou replicar ações realizadas, a exemplo 
do @La Vereda Se Respeta 
 

Atividades do GT Política a Pé 
Enviamos ofício para a Secretaria de Coordenação das Subs sobre o programa 1 
milhão de m2 de calçadas da prefeitura há mais de um mês, sem resposta. Fizemos 
um e-sic na semana passada, cuja resposta está prometida para 14/12. 

Enviamos ofício para o Denatran sobre as mensagens publicitárias obrigatórias sobre 
trânsito, que deveriam ser dirigidas aos condutores de veículos, não aos pedestre. 
Ainda sem resposta. 
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Fomos convidados a discutir e participar da elaboração de uma proposta de PAC da 
Mobilidade Ativa, proposto inicialmente pela União dos Ciclistas do Brasil, Aliança 
Bike e Bicicleta para todos. Nossa contribuição foi incluir mais aspectos relacionados 
à mobilidade a pé no texto que será encaminhado ao Ministério das Cidades. 

Treinamento de Mídia 
O objetivo do treinamento foi dar ferramentas para que os integrantes da Cidadeapé 
consigam criar estratégias de comunicação e relações com a imprensa cada vez mais 
eficientes, organizar e alinhar seus discursos e transmitir suas mensagens e valores 
por meio de matérias jornalísticas. Dentre os encaminhamentos: 

- Lista das pessoas dispostas a serem porta-vozes da Cidadeapé 

- Guia dos conceitos chaves relacionado à Cidadeapé, mobilidade a pé e questões 
polêmicas/em voga (passeio verde, responsabilidade sobre calçadas, ruas abertas, 
etc,) 

DOC para construção conjunta aqui:  

https://docs.google.com/document/d/1cPTiObOq1Gwl8U-tlip9-qWKJg_5sc-
OgReBDa2BKvU/edit 

A apresentação da Ana Carolina será disponibilizada para o grupo. 

 

Encontro de arquitetos 
Participaram do encontro: Meli (Pé de Igualdade), Joana (Cidadeapé), Nara (Sampapé) 
e Andrew (Corrida Amiga). Ótima oportunidade de expormos nossas ideias e falar 
com um público interessado em formação.   

Seminário Cidades a Pé 
O Seminário como um todo foi um sucesso, um grande momento de visibilidade e 
discussão da mobilidade a pé. 

Muitos dos materiais sobre o seminário estão disponíveis aqui:  

https://www.facebook.com/events/1508130356173543/ 

Caderno Técnico “Cidades a Pé” 

http://www.antp.org.br/website/ 

A Cidadeapé fez uma apresentação sobre ativismo político no dia 27/12, no espaço 
Pontapés.  
 
A partir da experiência do seminário, foi sugerida a criação de uma Rede 
latinoamericana de ativismo “peatonal”. Vamos abraçar a ideia para trocar 
experiências, conhecimentos e ferramentas de ativismo com grupos de outras 
cidades do Brasil e América Latina. 

 

http://www.uniaodeciclistas.org.br/atuacao/pac-mobilidade-ativa/
http://www.uniaodeciclistas.org.br/atuacao/pac-mobilidade-ativa/
https://docs.google.com/document/d/1cPTiObOq1Gwl8U-tlip9-qWKJg_5sc-OgReBDa2BKvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1cPTiObOq1Gwl8U-tlip9-qWKJg_5sc-OgReBDa2BKvU/edit
https://mobilidadeape.files.wordpress.com/2015/04/mesa-mobilidade-a-pc3a9-encontro-dos-arquitetos-2015-11-v1.pdf
https://www.facebook.com/events/1508130356173543/
https://www.facebook.com/events/1508130356173543/
http://www.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2015/11/27/A0850675-28AD-46DC-9B57-664DF1BA766A.pdf
http://www.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2015/11/27/A0850675-28AD-46DC-9B57-664DF1BA766A.pdf
http://www.antp.org.br/website/
http://www.antp.org.br/website/
https://mobilidadeape.files.wordpress.com/2015/04/pontapc3a9-seminc3a1rio-cidades-a-pc3a9-2015-11.pdf


 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cidadeapé   
Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo 
www.cidadeape.org   |  contato@cidadeape.org 

 

AGENDA 
2 de dezembro, 15h: Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé, na SMT 

4 de dezembro, 10h: Reunião da CT Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP. 
Observatório da Caixa na rua: do Arouche, nº. 23, 3º Sobreloja 

5 e 6 de dezembro: MobLab – Escola de Ativismo 

6 de dezembro: Eleição dos Conselhos Participativos 

16 de dezembro, 8h30: 16a reunião do CMTT: Apresentação do PlanMob  
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