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37ª Reunião Geral 
Data: 23 de abril de 2018 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Carolina Nunes, Elio Camargo, Glaucia Pereira, 
Mauro Calliari, Kelly Fernandes, Herika Pritsch, Leticia Sabino, Rafael Calabria (online) 
 
Boas-vindas à nova participante: Herika Pritsch 
 
Informes: 
Ana Nunes participou como Cidadeapé da formação “Feminismo sobre duas rodas”, 
da Ciclocidade, na reunião na zona norte, dia 21, e falou sobre a atual licitação de 
ônibus em São Paulo. 
 
Ana informa que a licitação da operação dos ônibus municipais vai ser lançada ainda 
na semana do dia 23. Sexta-feira, dia 27, das 16h às 17h30, no Idec, organizações 
parceiras da Cidadeapé vão discutir e comparar o texto do edital com as sugestões 
feitas no momento da consulta pública. 
 
CMTT na Lapa: estiveram presentes pessoas do conselho participativo e outros 
coletivos regionais. Foi criado grupo no whatsapp CMTT ZO, com intuito de juntar 
pessoas que tenham interesse em participar mais ativamente dos espaços de 
participação. 
 
Carta ao IBGE sobre mobilidade urbana no Censo 2020: Glaucia informa que 
chamamos várias organizações para contribuírem e assinarem a carta. Vamos enviar 
até dia 30 de abril, prazo da consulta pública. 
 
Consulta da licitação do Terminal Princesa Isabel: Élio informa que foi lançada 
consulta pública sobre a licitação do Terminal Princesa Isabel, e que deveríamos ter 
isso em pauta com intuito de monitorar o atendimento à população. 
Encaminhamento: Alexandre e Élio vão analisar texto e escrever sobre pontos 
positivos e negativos. 
 
Projeto Ciclocidade/Bloomberg: Ana informa que Aline Cavalcante (da Ciclocidadea) 
entrou no trabalho para a área de incidência. A primeira etapa de análise de dados foi 
finalizada. As apresentações realizadas na reunião do dia 17/03 foram 
disponibilizadas para os presentes. Quando pertinente, seremos informados dos 
próximos passos. 
 
Formação em Auditoria em Segurança Viária 
Já são duas formações confirmadas: Dia 12/05 no CEDESC, em Campo Limpo (zona 
sul) e dia 19/05 no Meu Guri, em São Mateus (zona leste). Ana explicou que o objetivo 
da formação em auditoria é abrir os olhos da população para o direito de caminhar 
com segurança. Encaminhamentos: Ana vai comprar os materiais necessários 
indicados pela Meli; Ana vai orientar a diagramação dos cartazes. 
 
Questionário para novos associados: Kelly informa que está em andamento, mas 
ainda não finalizado.  
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Formalização da Cidadeapé: 
Ficaram algumas pendências da reunião de sábado 21/04 para serem discutidas na 
reunião geral. 
 
Ficou decidido que seriam 3 diretorias: Administrativa, Financeira e mais uma, 
responsável por ser “porta-voz, a cara, representar, comunicar”. Após debate de 
nomes como “representação”, “geral”, “comunicação” e “relacionamento”, votamos 
por “relacionamento”. Encaminhamento: passar aos advogados o nome das três 
diretorias: Administrativa, Financeira, Relacionamento. 
 
Em relação aos tipos de associados, já havíamos decidido que seria apenas um tipo. 
Faltava decidir se a forma de admissão envolveria pagamento. Após debate, o 
consenso foi que sim, haverá pagamento anual de um valor mínimo, e este valor será 
decidido em assembleia. Os valores sugeridos são da ordem de 5 a 20 reais por ano.  
 
Sede comercial: Calabria ofereceu um endereço comercial de um familiar, e ninguém 
se opôs. A sede comercial é o endereço que precisa constar do estatuto, mas não é a 
sede física (não ocuparemos este espaço). 
 
Lista de emails: Devido à formalização, precisamos reiniciar a lista de associados. 
Hoje, contamos com aproximadamente 250 associados (pessoas que clicaram no site 
em “associa-se”; 50 pessoas em uma lista de emails para discussão do Google 
Groups (mobilidadeape@googlegroups.com) (pessoas que foram sendo adicionadas 
ao longo do tempo, majoritariamente por quem já participou das reuniões 
presenciais). Encaminhamento: Todos os nomes das listas vão entrar numa única 
lista de mailing, e receberão chamada para se associar oficialmente assim que a 
Cidadeapé estiver formalizada. O grupo de discussão 
(mobilidadeape@googlegroups.com) será reduzido para apenas quem participa das 
discussões, sendo transformado em grupo de trabalho. 
Mauro sugere uma lista no Facebook, e Kelly alerta para problemas legais de listas 
fechadas com moderação. Voltaremos ao assunto de espaços de discussão virtuais 
nas próximas reuniões. 
 
Transmissão online: ao final, fizemos um breve resumo dos tópicos abordados, em 
uma transmissão ao vivo pela página da Cidadeapé no Facebook, com duração de 
aproximadamente 5 minutos.  
 
Próxima reunião: 38ª Reunião geral, 28/05/2018, às 19h, no MobiLab 
 
 


