42ª Reunião Geral
Data: 24 de Setembro de 2018
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Alexandre Moreira, Glaucia Pereira, Elio Camargo, Giulia Calistro,
Rafael Calabria, Mauro Calliari

Pautas:
Boas-vindas a novos participantes (Giulia Calistro)
Mob Ativa nas Eleições presidencial
Cidadeapé tem que preencher formulário para apoiar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS4740khjqZyay40F1gGC-anz6CmZQjzLiV2YD
mQL25iXa9A/viewform
Rede mobilidade eleições estadual
Tudo sobre a campanha está aqui: https://compromissomobilidade.wordpress.com/adesoes/
Como associados podem ajudar? Divulgando a carta para seus/suas candidatas e
pressionando-os a assinar (é só enviar as fotos dos candidatos e da carta assinada para
mobilidade@idec.org.br ) e divulgando a iniciativa (os posts de adesão). Vamos preparar
agora uma avaliação sobre as propostas das candidaturas ao governo do Estado.
GRSP
- Hackday - cobertura no site da Ciclocidade
(https://www.ciclocidade.org.br/noticias/1010-hackmobilidade-2018-promove-o-olharfeminino-sobre-seguranca-no-transito)
- Fizemos uma oficina conjunta para avaliar documento de diagnóstico do PSV e
enviamos o documento dia 15/09 (sábado à noite :D). O documento da Prefeitura
está cheio de lacunas. Aproveitamos o CMTT para fazer a crítica a esse modelo de
participação.
encaminhamento: transformar em um texto simples para divulgar nos nossos sites
- Lançamos o site com o apanhado dos dados coletados pelo projeto. Estão aos
poucos sendo publicados aqui: http://mobilidadeativa.org.br/mobilidadeativa/
- Vamos lançar uma campanha para incentivar as pessoas a participar das audiências
sobre o PSV (novembro e dezembro)
Consultas públicas:
- Sobre sistema de radares - Élio manda se encontrar
- PIU Área Central - nos foi apresentado na Câmara Temática e no CMTT. Estão
esperando nossas contribuições (que estão fora do prazo). Não temos condições de
nos aprofundar da análise dos projetos e nem acreditamos que esse formato de
participação, da maneira como está, atenda às necessidades do território. Podemos
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colaborar com linhas gerais para a mobilidade a pé (acessos aos nós de transporte
público, corredor de ônibus nas rotas, transposições a pé pelos vales) e tensionar
para que o processo de participação local seja aprofundado, para melhorar o debate.
Convidamos a SPUrbanismo para apresentarmos nossa proposta.
Encaminhamento: Alexandre e Mauro ficam responsáveis por elaborar a nossa
colaboração. Articular com IAB-SP. Falar com a Simone Gatti.
Resolução sobre lombofaixas
- Ficamos de elaborar um texto sobre a nossa resolução de lombofaixas assinado
pela CTMP e CET-SP para enviar ao Contran.
Encaminhamento: verificar se Meli pode ficar responsável
Ações sobre os mímicos nas travessias
- Glaucia fez uma crítica, no CMTT, aos mímicos que constrangem pedestres - ação
comum em maio amarelo e semana da mobilidade.
Encaminhamento: Glaucia vai esboçar um texto com os argumentos. Usar como
gancho o princípio da Visão Zero e a necessidade de a CET abandonar velhas
práticas.
PL Visão Zero
- Elio vai atualizar por email.
Campanha de associação
- Associados, chegou a hora de pagar a contribuição anual. Estamos usando o
sistema PagSeguro.
- Começamos a campanha de associação nas nossas redes sociais, com um post por
semana. Ajudem-nos a divulgar!

Hospedagem no Mobilab
- Já estamos aprovados. Isso significa que temos disponibilidade de salas para reuniões e
eventos. Mas temos que marcar reunião com Rafael Tartaroti.
Encaminhamento: Ana vai marcar reunião
Trabalho interno
A discussão sobre núcleos ou grupos de trabalhos não foi conclusiva. Encaminhamentos:
Glaucia vai fazer esboço de projetos; teremos reunião presencial dia 15/10 para discutir
projetos.
Transparência nas contas
A conta corrente da Cidadeapé foi aberta no banco Itaú. Não temos cartão de crédito.
Glaucia está preparando as planilhas de planejamento financeiro e fluxo de caixa. A ideia é
que as planilhas sejam já bastante detalhadas, para facilitar o acompanhamento e a
transparência nas contas. Encaminhamento: colocar no site as planilhas.
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Recebimento de doações e taxas de associação: foi explicado que todas as doações devem
ser feitas pelo PagSeguro.
Pagamentos: vamos evitar transações por reembolso, principalmente para os membros da
diretoria e conselho de administração. Sendo assim, está sendo estudado como fazer
pagamentos, principalmente para impulsionamento no Facebook, já que a Cidadeapé não
tem cartão de crédito.
Encaminhamento: colocar botão de doação no site.
CTMP
- Avelleda saiu da SMG. Não sabemos para onde foi a CPC
Encaminhamento: pedir formalmente participação na CPC; Calabria vai iniciar a carta.

Informes:
-

Ministério das Cidades lançou um manual sobre segurança de trânsito segundo o
PNaTrans
NACTO lançou um manual global de desenho de ruas seguras e Cidadeapé
endossou

Próxima reunião: 43ª Reunião geral, 29/10/2018, às 19h, no Mobilab.
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