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15a Reunião Geral 

Dia: 27/06/2016 

Hora: das 19h às 20h40 

Local: Câmara dos Vereadores  

 

Presentes 
Ana Carolina Nunes, Alexandre Moreira, Carlos Kogl, Élio, Lilla Cominotti, Meli Malatesta, Mity 

Hori, Rafael Calabria, Tony, Valmir 

Assuntos tratados 

 

I – PL do Estatuto do Pedestre 

- Foi elaborado antes do PDE, PNMU e LBI, por isso estava cheio de erros 

- Um grupo de trabalho, formado por Cidadeapé, Corrida Amiga, Idec e liderado pela 

CTMPA-ANTP, reuniu-se com o vereador José Police Neto, autor do projeto, logo após o 

Estatuto ser aprovado em primeira votação. CTMPA-ANTP já estava fazendo uma revisão 

e foi, de certa forma, surpreendida pela aprovação. 

- O objetivo é ajudar a reescrever o projeto, atualizando-o e deixando mais alinhado às 

legislações recentes e usando como base a legislação referente à mobilidade por bicicleta. 

Grupo de trabalho envia sugestão de texto de um substitutivo até 30 de junho. A 

expectativa era de ser votado até a sexta-feira, dia 1º de julho. No entanto, foi adiado para 

agosto. 

- Vamos publicar no blog texto relatando esse trabalho e fazer upload do documento que 

enviamos ao Police, para deixar registrada a contribuição. 

- Como a votação ficou para Agosto, o objetivo é forçar a aprovação para a Semana do 

Pedestre (primeira semana). 

- Valdir do Giro Inclusivo afirma que está ajudando a redigir o Estatuto do Pedestre do RJ, 

junto com o Caminha Rio 

 

II – Código de Obras 

- Versão enviada pela Prefeitura (escrita pela Secretaria Municipal de Licenciamento) não 

considera calçada e vê o licenciamento do lote para dentro. 

- Ideia do Gilberto é inserir no Código de Obras corte longitudinal da calçada na aprovação 

do projeto 

- Gilberto e Alexandre reuniram-se com assessores Nabil Bonduki e Ricardo Young. 

Relator é o vereador Nelo Rodolfo. 

- Estratégia é inserir artigo sobre calçada, e não propor substitutivo 

- Acabou sendo aprovado. Alexandre e Gilberto precisam dar um retorno sobre a qualidade 

do texto aprovado. Podemos nos movimentar para levar nosso posicionamento ao Haddad 

antes da sanção do projeto. 

 



 

 
 

 

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

 

III – GT Eleições 

- Carol vai mandar no e-mail texto para divulgação do formulário de votação nas 

prioridades dos compromissos com a Mobilidade Ativa 

- Tony se dispôs a ajudar na divulgação do formulário e do site 

- Agora o GT está empenhado em apresentar a agenda mínima de Mobilidade Ativa para 

candidat@s. Quem tiver contato com candidaturas de Matarazzo e Russomanno, favor 

avisar. 

- Até o fim de julho será lançada a plataforma que avalia os compromissos d@s 

candidat@s com a Mobilidade Ativa. 

- Quem quiser participar, entre em contato com Ana Carol e Rafael Calabria ou envie um e-

mail para eleicoes2016mobativa@gmail.com. 

 

IV - #OcupaCMTT 
- Teve reunião sábado, dia 25/06, para definir estratégias. 

- Sete cadeiras já estão garantidas pelo grupo, incluindo Mobilidade a Pé (Ana Carolina e 

Lilla) 

- Eleições serão nos dias 16/7 (temáticas) e 30/7 (regionais) 

- Grupo mandará por e-mail as instruções para votação. 

 

V - Câmara Temática de Mobilidade a Pé 

- última reunião foi extraordinária com a SPTrans, focada em informação ao usuário e 

acessibilidade de pontos. Como encaminhamento, recebemos da Ana Odila Souza, diretora 

de Planejamento da SPTrans, um documento com os croquis e descrições do novo sistema 

de informações que a SPTrans pretende adotar quando da nova licitação. O documento 

entraria para consulta pública, e nós já podemos fazer nossos comentários para enviar a ela. 

- Outro encaminhamento foi a criação de um Grupo de Trabalho para tratar de 

acessibilidade e atropelamentos com a SPTrans, tocado pelo Tuca Munhoz, que agora é 

assessor da Ana Odila. A primeira reunião será dia 11/07, das 10hs às 12hs, na SPTrans. - 

Idec está acompanhando os questionamentos do TCM à licitação da OTIMA 

- Nossa próxima reunião seria com o Medeiros, da SMSP, mas recebemos do Josias a 

notícia de que seria com o prefeito. O ideal é que a pauta do encontro com o prefeito seja o 

GT Intersecretarial e o Departamento de Mobilidade a Pé. 

- Precisamos marcar duas reuniões ainda: uma com a GET Centro-Norte, para fazer a 

mesma apresentação sobre Travessias que fizemos aos diretores das GETs, mas direcionada 

aos projetistas; e outra com a GET Sul, para tratar da avenida João Goulart. 

 

VI - Campanha #APéAoTrabalho 
 dia 1o de Julho, com transmissão online pelo Faebook no dia 30/06 para tirar dúvidas. 

 Police Neto, Ricardo Young e Tatto foram convidados para se juntar à campanha e 

toparam 
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VII - Informes gerais 
- O que teremos de atividade para o Dia do Pedestre (08/08)? Tony, Lilla e Andrew podem 

puxar os trabalhos. 

 Mity sugere que nós entreguemos ao Tatto algum “enfeite” para sua sala 

relacionado à mobilidade a pé, já que ele só tem enfeites referentes à bicicleta. 

 Carol dá palestra sobre mobilidade a pé em Mogi das Cruzes, na Câmara dos 

Vereadores, para grupo de cicloativistas locais 

 


