
 

38ª Reunião Geral 
Data: 28 de Maio de 2018 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Carolina Nunes, Elio Camargo, Glaucia Pereira, Herika 
Pritsch, Rafael Calabria, Mity Hori, Carlos Henrique Lopes, Carlos Sanches, Henrique Góes 
 
Boas-vindas aos novos participantes: Carlos Henrique Lopes (Criança Segura), Carlos 
Sanches, Henrique Góes 
 
Informes: 

● Atualizações de encaminhamentos anteriores: 
○ Carta ao IBGE: carta foi enviada e 53 organizações enviaram. A Joanna da 

MobiRio protocolou a carta no IBGE do Rio de Janeiro. 
○ Bicicultura Rio 2018: Glaucia, Andrew e Ana Carol vão. Atividade será no dia 

08 de junho às 15h30, sobre como reagir a multas de pedestres e ciclistas. 
○ Consulta pública – Terminal Princesa Isabel: Encaminhamento: Calabria vai 

escrever uma nota sobre a consulta pública do PIU Princesa Isabel para nos 
apoiar na consulta pública (entre julho e agosto). 

○ Projetos de Lei para Gesto do Pedestre: manter o acompanhamento PL 
7556/2017 (Deputado Veneziano Vital do Rêgo/PSB-PB e foi alterado por 
Cristiane Yared do PR-PR) e pedir diretamente para ela o arquivamento 
 

● Projeto Segurança Viária/Ciclocidade: 
Site vai ser lançado na virada do mês (dados que foram apresentados no CMTT).  
 

● Auditorias Cidadãs – Pedestre, defenda seus direitos!:  
○ Relato das realizadas 

Capão Redondo - foi com idosos, mudamos o formato na hora e ficamos com 
uma “tarefinha” de sistematizar a análise e enviar pra eles. 
Encaminhamento: sistematizar a análise realizada. 
Brasilândia -  

○ Planejamento das próximas - 16/06 à tarde Jd. Brasil, 23/06 à tarde na Unas 
Heliópolis (reunião dia 11 para conversar pessoalmente) e São Mateus 

○ Carlos Henrique pergunta se a gente tem a intenção de sistematizar e 
publicar os dados colhidos nas formações. Ana responde que ficamos com 
essa “Tarefa” com cada formação e vamos publicar ao final do processo. 
 

● Reuniões de Recepção: Nossa última entrega do projeto, precisa ser formatada. A 
intenção é chamar novas pessoas ou pessoas já cadastradas a participar do 
Cidadeapé. Precisamos de voluntáries para pensar o formato e estruturar a reunião. 
Henrique sugere que tenha um conteúdo específico que chame mais a atenção da 
galera. Encaminhamento: Glaucia, Herika, Calabria, Mity, Henrique, Carlos 
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Henrique formarão grupo para executar as reuniões de recepção. 
 

● Formalização da Cidadeapé: 
○ Apresentação Missão/Visão/Valores: fechamos (visão vai para votação) 
○ Quadro dos objetivos: adicionar metas no quadro de objetivos 
○ Lista de Tarefas (como vamos trabalhar): criar outra tabela com formação 

dos grupos de trabalho, respectivas ações e pessoas designadas 
○ Procedimentos burocráticos: Glaucia está fazendo orçamento com 

contadores para ver quem fica como contador. Vamos precisar que todos 
re-assinem um dos documentos. Advogados mandaram um memorial sobre 
tudo o que queremos fazer da parte fiscal e trabalhista.  

○ Regimento Interno: o Estatuto prevê um regimento interno que precisamos 
escrever para dizer como as coisas funcionam. A parte mais importante é 
dizer como funcionam as reuniões mensais. Quem aprova o regimento 
interno é o conselho de administração. Encaminhamento: Glaucia vai pedir 
um modelo para advogados. 

○ Questionário para associados: Verificar com Kelly o status 
○  

● Informes: 
○ Glaucia foi em uma reunião na SMIT com a Ciclocidade sobre o 156. 
○ Mudanças na rede de ônibus: Cidadeapé tá agitando o #OcupaCMTT para 

que organizações de bairro protocolem pedidos de audiência pública junto à 
SPTrans. Henrique vai ser adicionado ao #OcupaCMTT 

○ Carlos Sanches vai ser adicionado ao grupo de e-mails para que seja feita 
uma chamada no grupo para tentar endereçar a questão das vagas de carro 
em calçada que obstruem a passagem do pedestre. 

○ Dia 29/05 alguns representantes da CTMP farão reunião com Avelleda (chefe 
de gabinete do Bruno Covas) para discutir a regulamentação do Estatuto do 
Pedestre 

○ Idec deve começar ações de rua do aplicativo MoveCidade a partir do dia 
10/jun na PaulistaAberta 
  

● Resumo Final para Transmissão (5 minutos): a reunião terminou atrasada e não 
fizemos a transmissão online  

Próxima reunião: 39ª Reunião geral, 25/06/2018, às 19h, no MobiLab 
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