
 

32ª Reunião Geral 
Data: 27 de Novembro de 2017 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Mauro Calliari, Alexandre Moreira, Elio Camargo, Glaucia Pereira, Rafael 
Calabria, Mity Hori, Kelly Fernandes 
 
Relato Goiânia: Glaucia foi ao 4º Fórum de Mobilidade Urbana e Trânsito de Goiânia, dias 
23 e 24 de novembro de 2017, representar a Cidadeapé, em trabalho em parceria com 
Flavio Soares da Ciclocidade. Encaminhamento: Glaucia vai colocar material apresentado 
no site da Cidadeapé. 
 
  
MobCidades: Mity participou pela Cidadeapé do evento dias 21 e 22 de novembro de 2017 
promovido pelo INESC. O primeiro dia contou com explicação da dinâmica do curso de 
análise de orçamento. No segundo dia estudaram leis e cumprimentos, dando ênfase ao 
Plano Plurianual (PPA) da cidade de São Paulo. 
Alexandre sugere que a Cidadeapé faça mapeamento do orçamento do município. O 
objetivo deve ser de tentar incidir sobre a apresentação/consolidação das verbas para 
mobilidade a pé, pois hoje é por secretaria, e não por programa. 
Encaminhamento: Mity vai replicar conhecimento em encontro online de 2 horas; marcar 
horário por doodle. 
 
 
INFORMES: 
Humanizar dados de trânsito: O projeto enviado ao edital Divergente do Instituto Jatobá 
não foi aprovado. 
Reunião com Via Quatro: Mauro informa que ViaQuatro cancelou futuros contatos. 
 
Evento dia 5/12 - Mauro informa que vai mediar debate sobre mobilidade urbana promovido 
pelo Estadão. 
 
Eleições de Conselhos Participativos dia 3/12 - Ressaltado que o número de vagas caiu. 
 
 
Audiência pública sobre mortes no trânsito em 13/11/17: Glaucia falou pela Cidadeapé, 
Ana/Sampapé, Aranha/RNSP, Rene/Ciclocidade 
 
PL8085 - Reforma CTB - Elio informa que estava prevista reunião para 29/11 com 
deputado federal Sérgio Brito, em São Paulo, mas não irá ocorrer. 
Encaminhamento: criar doc colaborativo com foco em segurança viária e pedestre para 
fechar em 8/12; recuperar texto enviado pela UCB. 
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GT Legislativo (com Ciclocidade) 
Calabria informa que há reunião com Ciclocidade para tratar de mapeamento de interesses 
políticos, dia 9 de dezembro, sábado. Calabria sugere também mapeamento de atores da 
SMT/CET 
Encaminhamento: avisar integrantes da Cidadeapé sobre reunião dia 9/12 com 
Ciclocidade. 
 
Projeto Fundo Casa:  
É necessário fazer plano de divulgação da cartilha. Kelly sugeriu incluir ISSUU como 
plataforma de divulgação. 
Discutimos sobre formas de comunicação das atividades e engajamento no projeto. 
Encaminhamento: Glaucia vai abrir doc colaborativo do plano de divulgação 
Elio e Isac iniciaram estudo das fontes de financiamento. 
Encaminhamento: reunião dia 04/12, 18h-20h, para discussão de fontes de financiamento. 
 
 
Formação em Ciclomobilidade da Ciclocidade: Ana solicitou que Glaucia informasse que 
a Cidadeapé vai apresentar, dia 3/12 às 16h, os temas abordados na plataforma Mobilidade 
Ativa, das eleições municipais 2016. 
 
 
CTMP: Dia 13/12 - Assunto: Terminais (Acessibilidade e entorno) 
CMTT: Dia 14/12 - A sociedade civil pode apresentar balanço de 2017. 
 
 
Próxima reunião geral: 33ª Reunião Geral da Cidadeapé. 18/12/2017, Mobilab 
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