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Ata da 68ª Reunião Geral 
Data: 01 de fevereiro de 2021 

Hora: das 19h às 20:30h 

Local: Google Meets 

 

Presentes: Glaucia, Oliver, Leandro, Rafael, Gisele, Wans, Toni Zagato, Élio, Gabriela 

Morita, Lais Battiato, Mateo Murillo, Mauro Calliari, Alexandre, German e Rosemeire  

Relator(a): Rodrigo Pardo 

 

 

ATA ABERTA 

 

Desafios para 2021 

Atualização CTMP  

Atualização GT Calçadas 

Novo modelo de colaboração site e news 

Proposta para convite voluntários 

Pesquisa com os associados 

 

Boas-vindas geral 

Boas-vindas aos novos participantes (diretor administrativo) 

Destaque da atuação do último mês (diretor administrativo) 

 

 Aprovação na solicitação para Google e Techsoup com liberação de uso de GSuite e 

outros; 

 

 Novos participantes: 

 

Gabriela Morita: Natural de Lorena - Arquiteta e urbanista. Sempre procurando Temática da 

Mobilidade Urbana. Tem tese em rede de caminhabilidade em Lorena. Hoje trabalha com 

projetos arquitetônicos. Tem muita pesquisa na rede de mobilidade ativa. Conselheira do CAU 

SP até 2023. Fez parte do projeto no Instagram do VAMO A PÉ ; 

 

Mateo Murillo: Acompanha a cidadeapé há alguns anos, mas com distância. Com a pandemia 

teve aproximação. É arquiteto e urbanista. Trabalha na mobilidade urbana há mais de 20 

anos. Quer contribuir para ajudar no que puder. 

 

Atualização CTMP 

 Mauro participou da Câmara Temática da Mobilidade a Pé que comentou que 

teve a participação do Secretário de Transportes. Ponto de destaque: fez apresentação do 

por que devemos nos preocupar a quem anda a pé em SP; 

Trouxe sugestões para a Câmara. 
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Mauro entende que a presença do secretário foi bastante positiva e que  

inclusive aceitou estudar criar uma câmara do transporte público (sugestão Elio). 

Comentou ainda que teve a percepção que a secretaria está bastante devagar, pois 

não trouxe nenhuma proposta ainda. 

Sugere que devemos “marcar em cima” desse novo secretário discutindo 

projetos pontuais trazendo números. 

Levi Oliveira que era presidente da SPTrans. 

Mauro entende que a Beth França é quem seria naturalmente a nova 

secretária. Levi é pouco ambicioso, segundo Rafael, e isso é prejudicial para as 

mudanças que necessitamos. Apesar disso, é um cara aberto, bastante ligado ao 

ônibus. 

Temos que continuar levando pautas nas reuniões da CMTP para cobrar 

sobre PEC, transparência das informações sobre as ocorrências/sinistros. Apesar 

disso, Mauro entende que o tom dessa CMTP é mais reativo. Eles respondem. 

Rodrigo trouxe a lembrança para utilizar a pauta de desigualdades. O que fez 

Mauro comentar que ainda não entendeu como o secretário está ecoando a grande 

pauta do discurso de posse do prefeito Bruno Covas. Mesmo assim, entende que 

devemos ter isso como meta de pauta sempre. Trazer números e índices que 

possam mostrar a relevância de olhar para o transporte público com o olhar da 

desigualdade regional, de mobilidade, de dificuldade adicional que se tem de andar 

em locais menos privilegiados ou de periferia, etc.  

Dia 18.02 das 10 às 12:00 hrs será a próxima reunião. E-mail com convite 

será enviado. 

 

Leandro trouxe que a partir de fevereiro terá uma coluna no Estadão e vai falar 

sobre equidade. Está alinhado com a questão da equidade na mobilidade. 

 

Antonio Zagato trouxe que não encontrou os GTs de forma fácil no site. Cabe 

melhoria na divulgação disso. 

 

Antonio trouxe o tópico da carta compromisso assinada pela mobilidade sustentável 

(CARTA MOBILIDADE E CLIMA). É um compromisso que devemos cobrar um cronograma 

e entregas. 

Elio trouxe a pauta de comitês de usuários da lei de 2001. Precisamos cobrar que 

seja trazido dentro da pauta de desigualdades também. 

 

 

Caminhos que nos comprometemos no próximo mês: 

Plano Diretor - Toni, Matteo, Oliver - Trazer a carta compromisso e como isso 

influencia no plano diretor. Oliver não consegue ajudar com as atividades, mas 

consegue fazer a ponte com Toninho. Toni Zagato topa, mas precisa aprender a 

dinâmica. Toni tem experiência em analisar a mobilidade a pé no desenvolvimento 

urbano.  
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Calabria trouxe informes da rede de mobilidades e trouxe um site de participação nas 

eleições (https://mobilidadenaseleicoes.org.br/saopaulo). Trouxe ainda que uma das pautas 

que estão cobrando dos vereadores é criar uma câmara para o pedestre.  

Outra pauta lembrada é conversar com Levi para apresentar as entidades que 

atuam na mobilidade urbana. 

 Outra pauta é cobrar o prefeito pela carta compromisso. 

 Alexandre, Rafael, German e Ana Carolina têm participado. 

 

Comunicação: 

 Wans trouxe comunicado que mudamos a reunião geral para primeira segunda-feira 

do mês para conseguir trazer pautas a colocarmos na câmara temática de mobilidade a pé. 

Assim chegamos com mais informação e mais peso. 

 Assim, a nossa newsletter está mais embasada no que os GTs têm trazido, mas 

também abrimos um canal para que as pessoas associadas possam escrever. 

 

 Como faz para escrever: manda a pauta para Wans ou adere a uma petição da 

Wans de chamar as pessoas por email. Uma pessoa capitania essa frente, mas a ideia é 

dar voz a todos que querem compartilhar na Cidadeapé. 

 

 Wans trouxe o pedido para que alguém apoie nas redes sociais: Ou convite na 

própria reunião ou convite com um post. Fazer nos moldes de algumas organizações que 

tem feito esse convite. Gabriela se voluntariou.  

 

 Por convocação das demais organizações, Wans conhece a Corrida_Amiga que 

conseguia novos voluntários por essas chamadas. Sampapé também foi exitoso em 

convocar pessoas. 

 Rafael entende que devemos tomar cuidado com as cobranças dos novos 

voluntários. 

 Rafael deu a ideia de organizar uma chamada geral com todos que se candidataram 

e aí se organizar para cada um atuar de uma forma. 

 Gabriela trouxe que na Corrida Amiga usam um formulário para saber quem pode 

contribuir e quais horários, frentes de trabalho, etc. Organizam um formulário para que 

direcionem as pessoas. Wans e Gabriela já vão começar a trabalhar nisso. 

 

Wans trouxe a pauta de vigilância da ciclofaixa na Avenida Nove de Julho: Mateo e 

Wans vão participar juntos desse assunto. 

 Mateo pensa que existe uma pressão e um medo de se retirar uma faixa da rotatória 

por completo. Entende que deve ser algo conjunto com entidades cicloativistas. 

 Wans quer marcar uma vistoria com pessoal da Ciclocidade (Aline) para fazer a 

vistoria e a cobrança. 

 

 Mateo trouxe que ser mais claro os GTs de quem está participando e quais as 

frentes de atuação. Isso chamaria mais pessoas e estrutura melhor as pessoas. 

https://mobilidadenaseleicoes.org.br/saopaulo
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Atualização GT Calçadas 

 

 Faltava transparência. 

  

 

Reunião encerrada. 

Próxima reunião dia 01/03/21 - On line - 19 hrs; 


