Ata da 47ª Reunião Geral
Data: 25 de março de 2019
Hora: das 19h às 21h00
Local: Eureka - Av Paulista, 2439
Presentes: Kelly Fernandes, Glaucia Pereira, Ana Carolina Nunes, Rafael Calabria, Karen
Nimtz, Raquel Abdalla, Ulisses Assis, Alexandre Moreira, Gilberto de Carvalho, Leandro
Chemalle, Carlos Aranha, Leandro Aliseda, Ana Paula Silva e Eliane Langer

Pauta
● Boas-vindas aos novos participantes - Eliane, Karen e Raquel
●

Eleição do CMTT
○ Apresentação do CMTT para os novos participantes, história e pautas
○ Levantamento da eleição - Ana Carolina Nunes eleita conselheira titular e
Mauro Calliari como suplente na cadeira temática de mobilidade a pé; Meli
Malatesta eleita como suplente pela cadeira de idosos; Rafael Calabria,
titular, ONGs; Carlos Aranha, suplente, Meio Ambiente e Saúde.
○ Preparação para as eleições regionais e enviar comunicação para os
associados;
○ Prioridade da Cidadeapé é a eleição da Zona Oeste (Thiago Benicchio) e
principalmente do Centro (Drummond e Chemale).
○ informações no site www.mobi.sampa.br

●

Câmara Temática da Mobilidade a Pé - CTMP
○ Reunião passada secretário faltou de novo e enviou assessor juvenil, reunião
não foi muito produtiva;
○ Próxima reunião: Abril - Proposta de pauta sobre Plano de Segurança Viária
(PSV), Elio propôs terceiro tempo do semáforo;
○ Vão sair os dados anuais da CET; debatê-los com relação ao PSV.

●

Câmara Temática da Bicicleta - CTB
○ Discussão da regulamentação do Decreto dos Patinetes, atuação em
conjunta das Câmaras Temáticas;
○ Reunião com André Castro (SMT), quinta, dia 28 de março;
○ Não há posição fechada, mas há as propostas de mudança da cobrança de
tempo por distância, regulamentar de alguma forma o uso da calçada e
cobrança por mais infraestrutura;
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○

Encaminhamento: Construir e divulgar posicionamentos mais polêmicos da
Cidadeapé - Patinete, Bicicleta na calçada, Travessias afastadas da esquina,
Multas, e outros.

●

Andamento - Pesquisa Pedestres Rede Nossa São Paulo
○ Pesquisa da RNSP de Agosto será sobre Pedestre
○ Cidadeapé, Sampapé, CorridaAmiga, Cidade Ativa e ANTP participaram das
discussões para desenvolver as perguntas
○ Cinco perguntas qualitativas, e perfil do entrevistado
○ Perguntas: i) Para que lugar vai exclusivamente a pé, ii) Quais lugares você
consegue acessar em 15 minutos da sua casa, iii) Quais são os problemas
que mais te incomodam; iv) Já presenciou ou viveu algum desses problemas
a pé, v) Quais ações a prefeitura deve adotar com urgência na cidade
○ O resultado da pesquisa será publicado na semana do dia do pedestre, 8 de
Agosto
○ Aranha comentou que é possível fazer cruzamento de dados com outras
pesquisas realizadas pela RNSP.
○ Encaminhamento: Ana está acompanhando pela Cidadeapé junto com
RNSP.

●

Convite: Fórum da Mobilidade do Amanhã
○ Convite realizado pelo Valmir, do Biomob;
○ Organizando um Fórum com duas edições - Rio em Maio Amarelo, SP em
Setembro (DMSC), uma semana antes do Congresso da ANTP;
○ Participar de uma mesa sobre mobilidade acessível e sustentável. Não há
contribuição financeira para a Cidadeapé.
○ Encaminhamento: Cidadeapé aprovou em reunião a participação no evento;
informar Biomob

●

Congresso da ANTP
○ Inscrições de trabalho até 12 de Abril;
○ Participaremos do quadro sobre Mobilidade Ativa com Ciclocidade;
○ Propostas: Gesto da mãozinha, IBGE, Formalização da Cidadeapé, Contra a
Resolução do Contran, PSV, Estatuto do Pedestre e Decreto de Calçadas
○ Encaminhamento: consultar associados para ver quem se interessa em
escrever trabalhos

●

Maio Amarelo
○ Replicar o vídeo da Falzoni, criticando o Maio Amarelo;
○ Ações com Ciclocidade sobre o Relatório Anual da CET em Abril;
○ Relatório irá sair com aumento de atropelamentos e de motociclistas;
○ Não iremos inscrever nossas ações no Mês da Secretaria;
○ Criticar as metas;
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○
○
○

Fazer contra-evento para o dia 7 respondendo às publicações da Prefeitura,
após a publicação, achar lugar e contatar mídia;
Crítica ao Plano de Segurança Viária que será publicado.
Encaminhamento: republicar o texto sobre mímicos em abril; chamar
Ciclocidade para debater evento de maio.

●

Tarefas Internas
○ Não ganhamos consultoria da ESPM; fomos informados por email.

●

Pesquisa Banco Mundial sobre Mobilidade e Gênero
○ O banco mundial está realizando pesquisa sobre Mobilidade e Gênero. As
pesquisadoras são Haydee Svab e Marian Harkot. Glaucia respondeu a
pesquisa pela Cidadeapé.
○ O questionário era aberto, foi feito em formato de entrevista presencial. As
questões contemplavam como a Cidadeapé aborda a questão de gênero, se
acha necessário, que trabalho realizamos nisso, etc… A transcrição da
entrevista será encaminhada para a Cidadeapé até junho/2019.
Encaminhamento: aproveitar texto da entrevista para elaborar textos
nossos.

●

Licitação da Zona Azul
○ Edital foi publicado em janeiro e envelopes serão abertos em abril.
○ O que podemos fazer em relação a isso?

Próxima reunião 29/04/2019, às 19h, no Eureka Coworking.
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