Ata da 44ª Reunião Geral
Data: 26 de novembro de 2018
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Alexandre Moreira, Clodoaldo, Élio Camargo, Nathalie, Rafael
Calabria

Pauta
● Boas-vindas aos novos participantes
Clodoaldo é um novo participante que veio falar sobre o problema do novo
padrão de calçadas. Veio indicado pela Cecilia Oka.
Também participou o subprefeito da Lapa, Carlos Henrique. Ele contou que
está tentando usar um recurso da CPC para acessibilidade dos pontos de
ônibus da Lapa de Baixo e, se possível, colocar um elevador em uma das
passagens da linha de CPTM (12 de outubro).
● Atualizações de encaminhamentos anteriores
○ Participação na CPC - Chegamos à conclusão de que a CPC não tem
competência executiva e que sua atuação ainda é muito limitada. Mas
a CTMP vai tentar protocolar pedido.
○ Câmara Temática de Mobilidade a Pé - A Comissão Técnica de
Mobilidade a Pé e Acessibilidade -CTMPA (ANTP) apresentou o
relatório sobre a calçada da Pedro de Toledo na reunião. Alexandre
vai protocolar o documento no gabinete. Também discutimos na CTMP
sobre o erro de a CPC ser considerada como o órgão central para
cuidar de mobilidade a pé.
○ Audiências públicas do plano de segurança viária - estão acontecendo
até dia 18 de dezembro (calendário aqui). Apresentações e propostas
da Prefeitura têm parecido positivas. Desafio vai ser pressionar
Prefeitura a fazer devolutiva das propostas nos bairros e mostrar como
pretender implantar medidas. Em algumas subprefeituras também
estamos tentando marcar reuniões com os subprefeitos e subprefeitas.
Amanhã (27/11) tem na sub de São Miguel e seu Élio vai.
○ Audiência pública Orçamento Municipal - Mobilidade - participamos e
asfalto continua sendo prioridade. O relato está aqui. Nossas
contribuições na audiência serão enviadas para a consulta pública
(Glaucia vai mandar a da Cidadeapé).
○ Gesto do Pedestre - entrou de novo da CDH do Senado e foi adiado
duas vezes. Ana e Élio ligaram para os gabinetes e a resposta foi
positiva em relação ao nosso posicionamento.
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○ Compromisso Mobilidade Eleições - acompanhamento de
parlamentares. Precisamos de ajuda para elaborar um projeto e
conseguir apoio.
○ MobCidades - pesquisador contratado na chamada da Rede Nossa
São Paulo vai apresentar, até janeiro, detalhamento do uso do
orçamento para mobilidade urbana de acordo com o modo de
transporte.
○ Sobre as eleições do CMTT ficou claro que a CET está desarticulada e
sem informações de como procedor para realizar este processo
○ Continua a incidência sobre Censo 2020.
○
● Projetos da Cidadeapé
○ Sugeriu-se fazer pelo menos 2 formações que configurem um padrão
de articulação mais robusta nos territórios que servam de protótipo
para que possamos replicar. Foi sugerido que se trabalhem contatos
de agentes locais lideranças e instituições para construção destas
formações. Citou-se a Zona Norte a possíbilidade de articular via
conselho participativo assim como São Matheus e Butantã, locais em
que já temos algum nível de contato.
○ Enviado projeto sobre vídeos. Alex Gomes é o coordenador
responsável.
○ Projeto sobre travessias está em elaboração e será enviado ao ICS.
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