35ª Reunião Geral
Data: 26 de Fevereiro de 2018
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Elio Camargo, Glaucia Pereira, Rafael Calabria, Kelly Fernandes
Devido à forte chuva, poucos integrantes foram à reunião. Começamos 19h30 e não
cumprimos toda a pauta proposta.
PPMI Semáforos - A Prefeitura lançou o PPMI Procedimento Preliminar de Manifestação de
Interesse para a estruturação de parceria com a iniciativa privada para a modernização da
rede semafórica da cidade. Gilberto fez a parte inicial do texto. Tópicos discutidos que
precisam estar nesta nota: semáforo sonoro; semáforo exclusivo de pedestre tira a
preferência na conversão; as regras de funcionamento das botoeiras são desconhecidas e
parecem funcionar de formas diferentes a cada semáforo; priorização do transporte coletivo
por sensores. Encaminhamento: concluir o texto no início de março e publicar.
Bicicultura Rio - Está aberta inscrição até 4 de março. Vamos enviar atividade com tema
sobre as multas a pedestres e ciclistas. Encaminhamento: abrir doc, escolher quem vai
representar Cidadeapé e enviar atividade.
Fundo Casa:
1. Chamada de designer - Glaucia informou que é preciso fazer uma chamada aberta
para profissional de design para os produtos do projeto Fundo Casa. Inicialmente
poucos produtos estavam destacadas no projeto, mas notamos que a parte de
comunicação das reuniões é parte muito importante para a segunda e terceira
etapas. Joana iniciou lista de todos os trabalhos necessários. Discutimos formas de
chamadas e decidimos que era melhor chamar nas redes Facebook e Telegram,
com prazo curto, pedindo portfólio. Encaminhamentos: fazer a chamada; selecionar
profissional; finalizar lista de trabalhos necessários.
2. Instituto Pro-Bono: Tomamos conhecimento do Instituto Pro-Bono por indicação do
Calabria. Fizemos consulta por email aos integrantes da Cidadeapé sobre
autorização do uso da imagem pelo Pro-bono, e ninguém foi contrário. Glaucia fez
inscrição da Cidadeapé dia 21 de fevereiro. Otávio do Pro-bono entrou em contato
por telefone dia 22 de fevereiro para saber mais da organização. A chamada para
escritórios de advocacia vai ser feita na semana do dia 5 de março.
3. Datas das reuniões de planejamento - Conseguimos agendar o Mobilab para fazer
as reuniões. As datas estão no site e serão criados eventos no Facebook. A primeira
reunião é 10 de março, das 8h30 às 18h.
4. Formação em auditoria cidadã - conversamos sobre a logística das formações.
Agora que temos as datas que faremos o planejamento, podemos articular as
formações regionais. Discutimos a necessidade de haver projetor e notebook (“sala
de aula”), ou se somente o Guia de Defesa da Mobilidade a Pé é material de
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conteúdo suficiente. Os presentes acham que sim, mas vamos rediscutir com Meli,
Ana, Letticia Rey e Alexandre, que estão responsáveis pela Formação. Elio sugeriu
que as formações fossem em locais de projetos eminentes tratados na CTMP, como
Santana e Belmira Marin. Encaminhamento: formatar logística dos eventos.
5. Revisão do orçamento: Glaucia vai revisar orçamento e enviar ao Fundo Casa,
devido às mudanças (impressão de cartilha, instituto Pro-bono, aluguel de espaço)
6. Transmissão online das reuniões: Glaucia informa que a tarefa de transmitir as
reuniões online vai ser iniciada na próxima reunião. Kelly e Calabria fazermos um
teste, principalmente por causa dos microfones. Encaminhamento: agendar com
Mobilab para aprender a usar os equipamentos; chamar George Queiroz para
ajudar.
Projeto Bloomberg, com Ciclocidade: Ana fez parte da elaboração da pesquisa sobre
convivência de ônibus com pedestres e ciclistas. Encaminhamento: impulsionar o post do
Facebook da pesquisa da página da Cidadeapé, com dinheiro do projeto da Bloomberg.
IBGE - Glaucia informa que está aberta consulta pública sobre variáveis do Censo 2020, e
sugere que deveria ser uma pauta da Cidadeapé chamar a rede de organizações parceiras
para assinar carta sobre variáveis da frota de veículos. Há também outras perguntas sobre
deficiências físicas que poderiam ser estudadas. Encaminhamento: Glaucia vai fazer a carta
e chamar organizações.
CTMP - Não discutimos próxima pauta. Elio cobrou que não fomos visitar os locais que
recebemos os projetos da CET (Santana e Belmira Marin). Encaminhamento: articular
visitas.

Próxima reunião: 36ª Reunião geral, 26/03/2018, às 19h, no MobiLab
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