Ata da 45ª Reunião Geral
Data: 28 de janeiro de 2019
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Alexandre Moreira, Élio Camargo, Rafael Calabria, Glaucia Pereira,
Henrique Góes, Herika Pritsch, Kelly Fernandes, Mauro Calliari, Denis Ferri, Juliana Ribeiro,
Rafael Drummond

Pauta
● Boas-vindas aos novos participantes - Denis Ferri, Juliana Ribeiro
●

Redes e parcerias da Cidadeapé
○ MobCidades
Em 21 e 22 de fevereiro há oficina presencial sobre Orçamento para
Mobilidade, em São Paulo. Glaucia vai participar pela Cidadeapé. Kelly e
Henrique têm interesse em fazer parte do trabalho, mas precisam verificar
agendas.
○ Relatório do panorama do orçamento municipal detalhado por modais está
em fase de finalização pelos pesquisadores contratados pela RNSP. Haverá
evento de lançamento do trabalho em março, provavelmente na Câmara.
○ RNSP vai apresentar uma pesquisa em agosto que tem a ver com mobilidade
a pé e quer apoio das organizações para construir a pesquisa junto com o
Ibope

●

Evento para fevereiro: formação em mobilidade a pé + treinamento de mídia
○ Vamos realizar dia 9 de fevereiro evento para discutir o panorama da
mobilidade a pé em 2019, seguido de dois treinamentos: formação básica em
mobilidade a pé (ministrada por Glaucia) e treinamento de mídia para
entrevistas sobre mobilidade (ministrado por Ana). Encaminhamentos: fazer
chamadas nas redes sociais; preparar materiais e alimentação.

●

Frases educativas Contran
○ Normalmente em fevereiro ou março – frases têm q ter até 6 palavras no
máximo – brainstorming de frases para mandar como sugestão para o
Denatran – precisa de alguém para tocar isso – Élio diz que elas têm que ser
mais criativas – Alexandre sugere fazer um questionário via redes sociais
para que pessoas sugiram frases. Precisa que alguém faça a pesquisa.
Encaminhamentos: Alexandre vai pesquisar prazos e regulamentos do
Denatran (Élio, Juliana e Herika podem ajudar).
○
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●

Eleições CMTT
○ Vamos disputar cadeiras nas eleições do CMTT. Ana e Mauro vão disputar a
vaga pela mobilidade a pé. Eleições vão ser em março, das cadeiras
temáticas (sábado 16/02) e as vagas regionais (sábado 30/02) – Juliana fala
da articulação com moradores e moradoras da Zona Oeste para ter mais
representatividade e ocuparem mais o CMTT. Explicamos que só é permitido
um voto por pessoa para cadeiras temáticas. Calabria fala de como foi a
articulação na última eleição. Encaminhamento: montar grupo de whatsapp
nas vésperas da eleição.

●

Câmara Temática de Mobilidade a Pé
○ Fizemos uma discussão sobre os avanços da CTMP em 2018, especialmente
sobre CPC. Decidimos protocolar pedido para reunião com Covas (sobre
CPC e metas do PlanMob) e paralelamente vamos convidar o secretário de
mobilidade Edson Caram à CTMP (falar sobre PSV, Visão Zero e Mobilab) –
Encaminhamentos: Kelly e Calabria vão fazer o ofício para o prefeito; Ana
vai fazer convite para secretário na CTMP.

●

Decreto de Calçadas
○ Foi publicado dia 25 de janeiro de 2019 – precisa fazer a avaliação do texto
fina. Élio destaca a importância de bater na tecla de que “a maior parte das
sugestões não foram acatadas, então só resta fazer uma boa fiscalização.”
Alexandre destaca que a maior parte dos problemas dos decretos anteriores
não foram resolvidos. Também foi falado que não há previsão de
alargamento de calçadas com menos de 1,2 metros. Encaminhamentos:
Hérika, Henrique e Denis vão fazer a comparação
○ agora a CPC tá liberada para fazer a regulamentação do Estatuto do
Pedestre.

●

Multa para pedestres e ciclistas
○ Discutimos que nosso maior risco é que o Doria queira regulamentar a multa
para que a PM aplique. Rafael Drummond sugere que falemos com o
Movimento Paulista de Segurança de Trânsito. Élio fez um documento para
manifestarmos nosso posicionamento.
○ Du Dias, Aranha e Andrew sugeriram fazer um vídeo para mostrar como a
infraestrutura para pedestres é ruim. Encaminhamento: Du Dias vai fazer
roteiro

●

Calendário de reuniões e hospedagem
○ Em 2019 as reuniões da Cidadeapé continuam sendo mensais, na últimas
segunda-feira do mês
○ A hospedagem no Mobilab termina em março. Encaminhamento:
hospedagem será pauta da próxima reunião
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● Organização de tarefas internas, GTs e projetos
○
○

Glaucia informa que foi enviado projeto sobre não priorização de pedestres
em travessias; ainda não obtivemos resposta
Henrique sugere enviar projeto ao Summit Global da Parceria para Governo
Aberto (OGP), no Canadá. Encaminhamento: vamos pensar em uma
proposta, com discussão no grupod de email.

Próxima reunião 25/02/2019, às 19h, no Mobilab
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