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15a Reunião Geral 

Dia: 25/07/2016 

Hora: das 19h às 21h15 

Local: Casarão do Belvedere  

 

Presentes 

Rafael G. Calabria, Gilberto de Carvalho, Élio Camargo, Mauro Calliari, Alexandre Moreira, Mity 

Hori K., Tony Nyenhuis, Rafael G Fontes, Adriana Souza, Denise Kaminaga 

Assuntos tratados 

 

Ações do GT Eleições - Estamos terminando definição dos detalhes da plataforma que deve ser 

lançada nos próximos 15 dias.  Fizemos apresentações às equipes de Haddad e Dória. No aguardo de 

confirmação da agenda Erundina; quanto ao Matarazzo, ainda está em aberto se fará aliança com 

chapa da Marta. Sem confirmação de agenda com Russomano. Precisamos de ajuda para desenvolver 

carta de compromisso para vereadores.   Precisamos também dar o último gás no nosso formulário 

(bit.ly/mobativa). Temos em torno de 800 respostas, na última pesquisa tivemos em torno de 1200 

respostas. 

Abrir google docs sobre compromisso vereadores – Calabria       

Reforçar pesquisa de mobilidade ativa com pessoal da Bike Zona Sul – Calabria 

Saber onde acessar ou postar resultado parcial pesquisa – Ana? 

 

Cartilha do Pedestre e Dia do Pedestre  

Depois de levar o secretário J. Tatto para andar no #DiaAPéAoTrabalho, Andrew conseguiu articular 

a ideia da Cartilha do Pedestre com secretário, que a tinha encomendado para 8/08 (Dia do Pedestre). 

Entretanto ficou muito corrido e será deixada para 22/set (Dia Mundial Sem carro).  Rose e Suzana, 

da CET, estão tocando o projeto. Alguém quer ajudar com o processo? 

Ajudar no processo da cartilha do Pedestre - Mauro e Elio 

  

Sobre Dia do Pedestre: Acabamos não conseguindo desenvolver nenhuma atividade, entretanto 

ainda cabe verificar se alguma entidade/organização busca parceria para fazer alguma ação na data. 

Quem topa?  Tony sugeriu fazermos postagem nas redes sociais com # diadopedestre junto com fotos 

bem bacanas da cidade, caminhada, dos pés; fica opcional segurar alguma placa com a hashtag.     

Criar chamada convidando todos a participar da campanha #DiadoPedestre – Lilla & GT ação  

Participar/postar #diadopedestre no dia 08/ago -   interessados 

Eleição CMTT:   
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#OcupaCMTT conseguiu eleger bastante gente, mas ainda temos a segunda etapa. Na Mobilidade a 

Pé, Ana Carolina foi eleita, mas como a outra candidata, Lilla, foi eliminada por não estar presente 

no dia a votação, este tema deverá passar por uma eleição própria para escolher suplente. É importante 

a participação de todos agora nas eleições das regionais.  Página CMTT já publicou as chamadas de 

votação nas regionais; 

Verificar com Josias como proceder com a suplência e confirmar se Lilla quer continua a ser suplente 

– Ana 

Postar convite da votação do dia 30/ago Regionais na página do Cidadeapé – Ana 

Orientar votação nas regionais com candidatos do #ocupaCMTT – Calabria 

  

Questão de Calçadas: definição de discurso  

Depois da reunião com o prefeito Haddad na CTMP, em que o foco da discussão foi calçadas, ficou 

claro que é necessário discutirmos entre nós nossas propostas de soluções concretas para essas 

questões. Visto que está se constituindo o GT Intersecretarial para discutir um novo arranjo 

institucional para calçadas, temos como obrigação levar nosso posicionamento enquanto CTMP ao 

GT.  Sugestão da Ana é nos reunirmos no dia 17/agosto, na própria CET (Josias disse que cede lugar), 

para conduzir essa discussão.  

Marcar reunião interna ANTES do dia 17/ago para alinhamento fora do horário comercial – Calabria 

Solicitar para Rose que na reunião do dia 17, esteja representante da secretaria das subs que tenha 

relação com calçadas e também listagem das caladas que foram feitas no plano de metas das calçadas. 

 

Apresentação BeeLine-App  

Denise K. fez apresentação do aplicativo colaborativo BeeLine com foco na mobilidade a pé. O 

aplicativo mapeia caminhos alternativos por galerias, atalhos, com alertas de segurança, assédio, 

infraestrutura. A Prefeitura disponibiliza dados de eventos culturais, esportivos, dados de violência, 

atropelamento, hot-spots. Lançamento será na primeira semana de agosto para inclusão de dados e 

dia 17 Set para versão beta.  Disponível em iOS e Android.  

Confirmar presença no evento no Mobilab 26/ago 16hs sobre o aplicativo -  interessados   

  

Gerência de Mobilidade Ativa na CET 

J. Tatto chegou a chamar Suzana de gerente de mobilidade ativa na reunião da CTMP. Entretanto 

Josias disse que isso não está definido - se CET terá uma gerência de MobAtiva. Ana pediu que fosse 

feita uma conversa entre SMT e as Câmaras Temáticas de Bicicleta e Mob a Pé para que déssemos 

nossos próprios inputs sobre como gostaríamos que a Mob ativa estivesse estruturada na CET e SMT. 

  

Grupo de Trabalho com SPTrans 

Desde a reunião com Ana Odila, foi encaminhada a criação de um GT na SPTrans para trabalhar 

demandas de acessibilidade e atropelamentos. As reuniões têm sido quinzenais às segundas-feiras. 

Gilberto e Sr Elio comentaram que Tuca Munhoz não apenas tem chamado pessoas de outras áreas 
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para a reunião como também compartilhou muitas informações sobre de números de motoristas, 

quantos estiveram envolvimento com atropelamentos, processo de treinamentos, cursos de 

reciclagem, ações dos marronzinhos. Gilberto e Elio pediram que a SPtrans divulgue estas 

informações ao público. São 1506 linhas de ônibus, 700 fiscais, 55mil motoristas. No geral, os 

números nos parecem desproporcionais.  

Gilberto sugeriu separarmos as agendas/encaminhamentos da CTMP e de outras agendas de outros 

movimentos/GTs.                   

 

Estatuto do Pedestre e Código de Obras  

Estratégias para forçar mudanças. Publicamos no blog nossas contribuições para ambos. Estatuto do 

Pedestre: como forçar a votação para agosto. Código de Obras: foi aprovado mas é importante que 

façamos uma avaliação do conteúdo. Ana Carol encaminhou contribuição do Cidadeapé ao gabinete 

do prefeito, conforme ele solicitou em reunião da CTMP. Precisamos pensar se queremos atuar para 

influenciar no sancionamento do texto e como.  Adriana Souza comentou o processo de Brasília, onde 

o plano de Mobilidade foi incluído ao Plano Diretor de Transporte Urbano de 2011, antes da lei da 

Mobilidade Urbana federal (2012)    

 

 

- TERMINO -     

PELO HORÁRIO, FICARAM FORA DA PAUTA    

Câmara Temática de Mobilidade a Pé 

Composição e possível site. Precisamos decidir como se dará a formação da CTMP, já que o 

regulamento definia que a composição seria redefinida após a eleição do CMTT. Minha sugestão é 

que façamos isso em reunião interna, na mesma en que discutiremos calçadas, dia 17/ago. Sobre site: 

sou atualmente a secretária da CTMP mas não tenho condições de assumir a responsabilidade por 

atualizar mais um site ou rede social. 

 

Ações na João Goulart e na Praça da Paz  

Na João Goulart, houve reunião com subprefeito da qual Alexandre participou e apresentou nossa 

auditoria. Houve uma inspeção depois, da qual ele pode falar melhor. Já na praça da Paz houve 

atropelamentos de adolescentes por um caminhão já uma semana e Meli havia sugerido que 

fizéssemos algo para ajudar a melhorar a segurança no local. 

Organização interna 

Joana foi embora e peço que todos tenham ao mesmo tempo, paciência com o meu período de 

adaptação, e pró-atividade para assumir algumas funções gerenciais. Por exemplo, não esperem 

alguém montar a pauta de uma reunião ou fazer a ata. E é importante que todos compartilhem sempre, 

no grupo de emails, os relatos das atividades e grupos de trabalho de que participam. E LEIAM AS 

ATAS!!! 

 


