43ª Reunião Geral
Data: 29 de outubro de 2018
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Ana Nunes, Alexandre Moreira, Glaucia Pereira, Elio Camargo, Ulisses
Assis, Rafael Calabria, Herika Pritsch, Hellen Cristina, Alexandre Ribeiro da Silva,
Nathalie Prado, Cristiano Coelho
Pautas:
Boas-vindas a novos participantes: Ulisses Assis, Hellen Cristina, Alexandre Ribeiro
da Silva, Nathalie Prado, Cristiano Coelho
ANTP
•

•

O próximo Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito será em 2019 e a
Cidadeapé foi convidada para fazer parte de uma mesa. Discutimos a
importância da nossa participação nesse evento, já que conta com presenças
oficiais e é um espaço de diálogo com essas pessoas.
Por enquanto está prevista cobrança um valor de inscrição para apresentação
da comunicação técnica, porém vamos tentar a isenção da taxa para
incentivar a participação também de outras ONGs no Congresso.

Plano de Segurança Viária
• Houve uma reunião com a prefeitura para mostrar os dados sistematizados e
disponibilizados no site http://mobilidadeativa.org.br/, para que eles fiquem
cientes e possam também utilizar esses dados;
• Do dia 30/10/2018 a 17/12/2018 terão audiências públicas para que as
pessoas possam pedir ações concretas e específicas de cada bairro no Plano.
• No site da prefeitura há as datas e horários das audiências
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/vida_segura
/index.php?p=265365)
• Caso não possa comparecer, é possível anotar a sua demanda e entregar para
a subprefeitura depois da audiência para adicionarem na ata;
Eleições
• Fim do projeto Compromisso com Mobilidade:
https://compromissomobilidade.wordpress.com/, que promovia propostas
urbanas sustentáveis.
• É possível ver quem assinou a carta-compromisso no site, tendo 9 eleitos
dentre os que assinaram.
• Outros 9 estados brasileiros estavam trabalhando em conjunto e farão o
balanço geral de cada para termos uma ideia total no Brasil.
• O próximo passo será elaborar uma maneira de atuar mais próximo com a
Câmara e o Senado e correr atrás de quem tem potencial, mas ainda não
assinou. Erundina e Tabata Amaral estão na lista. Quem quiser pode seguir
com essa pauta.
MobCidades
• Foi realizada recentemente uma chamada para contratar alguém que faça uma
pesquisa de como funciona o orçamento para mobilidade na cidade de São
Paulo, olhando por exemplo a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes
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Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). O contrato será de
15/11/2018 a 15/01/2019 e quem está cuidando da contratação é a Rede
Nossa São Paulo.
Dia 07/11/2018 terá uma audiência pública e duas ações serão feitas: 1. Uma
carta para o relator de finanças para uma audiência pública apenas para
mobilidade (apenas associações do MobCidades irão assinar); 2. Texto para
mais orçamento: rubrica orçamentária para acessibilidade e orçamento
regionalizado (carta que será entregue no dia 07 e outra ONGs poderão
assinar).
A pesquisa será divulgada provavelmente em março, após o carnaval, em um
evento na Câmara (a confirmar).

Plano Emergencial de Calçadas
• Semana passada teve reunião com o José Renato Melhem da Emplasa. Irão
tentar considerar o Plano de Segurança Viária no Plano Emergencial de
Calçadas. Cidadeapé sugeriu alguns trabalhos onde pudessem encontrar
dados para o Plano, como dados de atropelamento.
Gesto do Pedestre
• Valdir Raupp, relator da comissão dos Direitos Humanos do Senado, fez um
relatório contra a lei do Gesto, usando alguns argumentos enviados na carta.
• As cartas foram reenviadas para todos da comissão.
• Ativar o GT de políticas públicas da UCB para pedir ajudar e ver se topam
dialogar com a gente
Câmaras Temáticas do CONTRAN
• Inscrições abertas até dia 31/10/2018. Tem vaga para sociedade civil e
precisamos enviar os currículos por correio. São 5 câmaras temáticas e a
escolha será feita pelo currículo da pessoa indicada e não da associação.
• Ainda não foram divulgadas os detalhes das reuniões, como a frequência,
porém será sempre em Brasília. Sugestão de ir Meli e deixar alguém de Brasília
como suplente.
• Cidade Ativa e Como Anda: ativar contatos em Brasília (Paulinha).
Projeto Agência do Bem
• Edital de microprojeto para R$ 4.000. São bem abertos e permite cobrir os
custos fixos. Resultado sairá dia 19 ou 20 de novembro.
Social Docs
• Fazem filmes e minidocumentários com ONGs e estão com um edital aberto
para criarem um vídeo institucional para a organização selecionada.
Cidadeapé está participando.
Reunião de Projetos
• Dia 15/10/2018 foi realizada uma reunião para dar encaminhamento de
projetos da Cidadeapé, disponíveis no grupo de email.
Informes:
• Glaucia irá tirar férias de 01/12/2018 a 05/01/2019
Próxima reunião: 44ª Reunião geral, 26/11/2018, às 19h, no Mobilab.
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