36ª Reunião Geral
Data: 26 de março de 2018
Hora: das 19h às 21h00
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Carolina Nunes, Andrew Oliveira, Antonio Ildevano,
Elio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Rafael Calabria, Kelly Fernandes

Iniciamos a transmissão ao vivo e demos as boas-vindas aos participantes
- Mauro sugere que, em vez de fazer a transmissão ao vivo a gente faça um vídeoresumo do conteúdo. Todos concordam.
Encaminhamento: Fazer vídeo-resumo no final

Encaminhamentos da reunião passada
1. Publicamos texto sobre a PPMI dos semáforos
2. Carta ao IBGE para Censo 2020 - enviamos carta
3. Bicicultura Rio Fomos aprovados com o projeto sobre como enfrentar a multa
a pedestres e ciclistas.
4. Edital licitação de ônibus: publicamos texto explicando nossas contribuições

Informes
- projeto da Soninha de revisão do planejamento cicloviário vai para sanção do Bruno
Covas
- audiências públicas sobre ciclovias - divulgar e participar
- anunciaram PPMI da Zona Azul - vamos acompanhar se há consulta pública
- adiaram a resolução do Contran - temos 1 ano para derrubar a ideia (mas o
argumento foi da inviabilidade técnica)

Projeto Bloomberg, com Ciclocidade
Reunião de planejamento aconteceu dia 17/3.

Projeto Fundo Casa
Projeto ocorre até junho.
1. Designer foi escolhida.
2. Glaucia está cotando impressão do Guia de Defesa da Mobilidade a Pé (500
exemplares)
3. Instituto Pró-Bono - Fizemos a primeira reunião. Temos que fechar algumas
questões, como sede, modelo de diretoria e associação para responder aos
advogados. Lembrando que em 5 de maio é a nossa assembleia constituinte e o
estatuto tem que estar pronto. Calabria destaca que o escritório explicou que era
melhor a gente explicar o que quer como organização e eles bolarem o estatuto.
Encaminhamentos: Andrew encaminha e-mail chamando a atenção para quais os
temas aos quais precisamos ter em mente.
4. Reuniões de planejamento - temos mais dois encontros, dias 7 e 21 de abril de
manhã. Vamos terminar de fechar missão, visão e valores, o planejamento e as
formas de organização
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5. Formações em auditorias cidadãs - final de abril, maio e junho (5 reuniões).
Material a ser distribuído são as cartilhas de defesa de mobilidade a pé.
Leticia Sabino propõe que as formações sejam depois do dia 5 de maio e casar as
atividades das formações e reuniões de recepção.
Letticia Rey está com um coletivo chamado “Participação Urbana” e propôs que o
coletivo fosse parceiro na organização das auditorias.
Encaminhamentos: Passar os contatos dos grupos de atuação territorial, decidimos
quais são prioridades e passar para Ana Carol fazer a articulação. Kelly tem contato
de São Mateus. Alexandre tem contato da Capela do Socorro. Mauro sugere
Associação Comercial, Conselhos Participativos (quais?), Joana tinha um na Casa
Verde. Andrew tem de Santana.
6. Transmissão online - estamos fazendo o teste
7. Reuniões de recepção - qual formato? podem ser realizadas no último mês
Mauro sugere que façamos apresentações a partir do que a gente decida na
Assembleia de Constituição. E façamos a chamada com as pessoas que já nos
conheçam. Calabria sugere que busquemos “lugares prontos”. Encaminhamento:
Calabria será o responsável por reservar os locais das reuniões.
8. Questionário de recepção de novos membros - Encaminhamento: Kelly e Élio se
prontificaram a fazê-lo (perguntar o melhor horário)
9. Campanha de associação online - vamos fazer peças usando a designer escolhida.
1o produto é um banner para levar a eventos. Mais outras peças - cartazes para
chamadas para auditorias cidadãs - chamadas para associação online.

Canais de comunicação da Cidadeapé
Discutimos quais são os melhores canais de comunicação para tomar decisão.
Criar grupo de whats da Câmara Temática sem pessoas do governo. e passar o link
pra sociedade civil entrar.

CTMP
Última reunião foi pouco produtiva. Falaram no novo decreto de calçadas que já está
pronto (e não tivemos a oportunidade de opinar).
Enviaram os projetos da CET (Santana e Belmira Marin).
Sugestão de próxima pauta: sugestões para o Maio Amarelo (?).
Encaminhamento: Ana vai fazer recall para ver quem quer continuar como titular do
CTMP - rever o horário? É melhor fazer à noite para atrair a sociedade civil ou à tarde
para atrair funcionários da prefeitura? Discutir admissibilidade e o regimento da
Câmara Temática em uma reunião entre membros.
CMTT vazio - Cobrar mais divulgação da SMT. Próxima vai ser na Zona Oeste
Próxima reunião: 37ª Reunião geral, 23/04/2018, às 19h, no MobiLab
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