
19a Reunião Geral

Dia: 31/10/2016
Hora: das 19h às 21h15
Local: Câmara dos Vereadores, sala Tiradentes

Presentes
 Licia Beccari, Glaucia Pereira, Du Dias, Mity Hori, Alexandre Moreira, Gilberto de 
Carvalho, Élio Camargo, Rafael Calabria, Carolina Cominotti, Antonio Idevano, Meli 
Malatesta, Ana Carol Nunes

Assuntos tratados:

Rede Nossa São Paulo vai levar proposta da sociedade civil para a próxima gestão 
municipal, que inclui: 
- participação e controle social
- apresentar Plano de Metas e realizar audiências públicas em todas as subprefeituras 
para fazer devolutivas
- implementar PDE
- respeitar agenda e periodicidade de conselhos participativos
- Fortalecer o programa Governo Aberto, LAI, CG M  e PGM
- Implementar PME, PMCultura, PM Mudanças Climáticas e licitação de ônibus (com 
transparência)
- instituir controle de emissões veiculares em conjunto com governo estadual e 
municípios da metrópole
- manter e valorizar 
- Implementar o PlanMob e manter e fortalecer PPV + política de reduções de 
velocidades + plano cicloviário
- promover políticas para direitos dos idosos

Assinamos? Assinamos! Em 7 de dezembro eles vão promover evento com a equipe de 

transição para entregar essa proposta.

Eventos

Dia 7/11 rola a Segunda Paulistana, promovida pelo mandato do Ricardo Young, de 

diálogo com a sociedade civil e futuros vereadores para promover a continuidade desse 

espaço. Gilberto estaria presente.

Relação da Mobilidade Ativa com a Vereança
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- Precisamos de um documento com todos os PLs que nos interessam - Lilla tem um 

desse e vai compartilhar conosco - estabelecer prioridades (agora, PL de participação 

social e PlanMob. Depois, Estatuto do Pedestre e Código de Obras) e entender com 

autores a viabilidade de cada um.

- ver com vereadores que tão de saída o que eles vão deixar de legado. Tipo os PLs do 

Nabil pro Suplicy

- começar contato com vereadores reeleitos e novos que mostraram algum interesse

Quem puxa? Gilberto de Carvalho

Meli, Lilla, Alexandre têm interesse

PL de Participação Social

Seu Élio vai ajudar a levantar sugestões de melhora no texto. Letticia tá acompanhando 

bastante.

Relação da Mobilidade Ativa com o Executivo

- secretário de Mobilidade é Sergio Avelleda (anunciado na semana seguinte à reunião)

- Bruno Covas será coordenadores das Prefeituras Regionais. Vai juntar Licenciamento 

com essa secretaria. Precisamos saber a mudança que vai ser feita nas Subs. Vai passar 

mais coisas pras Subs e tirar da SEL e SIURB. Vai ser foda passar essa parte da SEL 

pras Subs, mas daí precisa dar mais estrutura e colocar mais técnicos nas Subs.

- tivemos a Plenária da Mobilidade Ativa e definimos que teria diálogo + pressão. E 

qual seria o tom: “nem um cm a menos, nem um km/h a mais”

- pedalada/pedestrada com Doria - ele se mostrou político, mas meio sabonete. Disso 

saiu por exemplo a história de aumentar a velocidade só em alguns trechos. E a 

necessidade de montar um Dossiê explicando a importância da Mobilidade a Pé e por 

Bicicleta. (Ana Carol e Calabria. Meli interessou)

- vamos tentar marcar caminhada com o Doria?

- criar narrativa para o Doria que junte Bloomberg+Visão Zero+modernidade

Andamento e sobrevivência do C MTT e PlanMob

- Ana Carol fe reunião com Josias e eles tão fechando a lujinha. É bem provável que não

ajudem muito na transição.
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- Vamos buscar os dados que estão abertos para que eles continuem abertos

Próxima reunião da CT MP

- Chamamos os técnicos/servidores da CET que trabalharam em PPs para pedestres para

que eles apresentem dados e resultados. Por exemplo, calçada verde e faixa em X - 

precisamos entender as normatizações, os resultados das ações. Silvana de Bela, 

Tonobohn, Rose, Suzana e Alexandra.

Parceria com Infosiga e Movimento Paulista pela Segurança Viária

- Ana Carol precisa de sugestões de materiais para enviar para eles. Cartilha do Pedestre

da CET + material da Bloomberg (manuaizinhos). Carta de derechos del peatón.

- Vamos tentar falar com Infosiga e entrar na reunião deles.

Planejamento para 2017

- 25/11 - última reunião do ano

- Oficina de auditoria cidadã de segurança viária - que tal?

- Formação em mobilidade ativa junto com Ciclocidade

- Falar com Escola do Parlamento junto com ANTP sobre formações

Informes
ANTP - possível 2o Cidades a Pé
- Quer inserir mobilidade a pé no Congresso Nacional de Trânsito.
- Discutir melhor a mobilidade ativa n PNMU
- mandou propostas de mudança no CTB
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