Ata da 46ª Reunião Geral
Data: 25 de janeiro de 2019
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Juliana Ribeiro,
German Freiberg, Ulisses Assis, Leandro Aliseda, Ana Paula e Silva.

Pauta
● Boas-vindas aos novos participantes - German Freiberg
●

Redes e parcerias da Cidadeapé
○ Mobilidade e Clima SP (RNSP) - Glaucia participou a reunião em
14/02/2019. a rede vai articular coalizão de organizações de São Paulo; vai
atuar tendo como guia as leis e planos setoriais (PlanMob, PDE etc). O
projeto vai até novembro de 2019; vão contratar uma pessoa para secretariar
o grupo; financiamento do ICS. Encaminhamento: aguardar nova chamada
de reunião
○ Coalizão Clima e Mobilidade Ativa - Glaucia e Gilberto (online) participaram
da reunião em 20/02/2019 - Compartilhamos ideias sobre mobilidade ativa e
mudanças climáticas, para entender melhor como funciona e as
possibilidades de incidência; a CCMob vai criar pasta compartilhada no
google drive para facilitar a comunicação das atividades. Encaminhamento:
incluir mais a pauta das mudanças climáticas na nossa argumentação,
“pegada verde”.
○ MobCidades - A oficina dos dias 21 e 22 foi suspensa por falta de quórum.
Na manhã do dia 21 estava presentes Cleo, do INESC, Glaucia da
Cidadeapé e Américo da RNSP. Vamos lançar o estudo contratado pela
RNSP no final de março. Encaminhamento: Mauro e Ulisses vão ajudar a
formatar a comunicação das principais conclusões do estudo; solicitar para
RNSP hangout para explicação do estudo final.

●

Pesquisa de Pedestres
○ RNSP faz pesquisas mensais temáticas e propôs fazer pesquisa temática de
mobilidade em agosto, por causa da Semana do Caminhar. Há
disponibilidade para 5 perguntas. Reunião dia 26/02, Ana vai como
Cidadeapé. Mauro sugere que haja alguma diretriz que faça ser compatível
com pesquisa OD. Encaminhamento: Ana vai dar retorno por email após
reunião.
○

Élio informa que IBGE está fazendo pesquisa sobre calçadas. É o teste do
Censo 2020
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●

Plano de Segurança Viária
○ GRSP com Ciclocidade termina em março. Vídeo do final do projeto está
sendo realizado.
○ O PSV está atrasado. O Plano deve ser lançado no maio amarelo. Em evento
da Bloomberg dia 22/2, prefeito indicou duas ações 1) integrar dados SMT e
SMS (observatório da mobilidade) 2) plataforma de sugestão de locais de
radar e faixa de pedestre
○ Discutimos sobre a situação da segurança viária. A meta é bastante tímida.
As ações não são sistemáticas
○ Encaminhamentos: Juliana sugere que os próximos eleitos do CMTT se
comprometam com a pauta na cerimônia de posse

●

Decreto de Calçadas - Encaminhamentos: Hérika vai finalizar o comparativo entre
nossas sugestões e o decreto até dia 01/03

●

Frases educativas Contran - Encaminhamentos: Elio vai encaminhar.

●

Trabalhos internos
○ ICS não aprovou projeto enviado em dezembro, intitulado “Pelo direito de
atravessar”;
○ Local de reunião: estamos em negociação com Eureka Coworking. Mauro e
Meli deram aval pelo Conselho de Administração. Ana e Glaucia pela
diretoria.
○ ESPM Social - Elio, Herika e Glaucia participaram de entrevista do processo
seletivo para consultoria de gestão, marketing e comunicação.
○ Grupo de estudos - Encaminhamentos: Glaucia vai encaminhar

●

Informe
○ Mauro vai entregar a tese de doutorado sobre pedestres. Aguardamos a
defesa para o próximo mês. :)

Próxima reunião 25/03/2019, às 19h, local a definir
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