
 

39ª Reunião Geral 
Data: 25 de Junho de 2018 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Alexandre Moreira, Elio Camargo, Glaucia Pereira, Carlos Sanches, Henrique 
Góes, Carol Guimarães, Letícia Sabino, Kelly Fernandes 
 
Carta ao IBGE: obtivemos resposta do IBGE por ofício. Não houve ainda resposta positiva 
sobre as sugestões, mas foi importante para articular as 52 organizações que assinaram a 
carta; fomos informados do “Encontro com Usuários das Informações do Censo 
Demográfico”, previsto para final de setembro / outubro, para discussão das questões 
encaminhadas ao IBGE, quando a Cidadeapé e demais organizações serão convidados a 
participar. 
 
Bicicultura Rio: Foi feita oficina “Multas a pedestres e ciclistas: como reagir”, por Glaucia, 
Ana e Andrew/Super-Ando, com apresentação da Thatiana Murilo da CaminhaRio. 
Contextualização, apresentação de reportagem da GloboNews, discussão em grupos. 
Como resultado, houve fortalecimento da articulação da Cidadeapé com organizações de 
ciclistas. Não havia, entretanto, muitas outras organizações de mobilidade a pé, como havia 
acontecido no Bicicultura Recife 2017.  
A Ciclocidade apresentou trabalho do projeto GRSP (Bloomberg), no qual a Cidadeapé é 
parceira. 
 
Durante o evento, surgiu conversa com MobiRio (Joanna) e BH em Ciclo (Guilherme, Carlos 
e Amanda) e Ana (Cidadeapé) sobre promover um fórum de mobilidade sustentável no 
sudeste. Após troca de emails e criação de um documento para troca de ideias, foi feita 
reunião online dia 21/06 para discussão (com Glaucia, Ana, Guilherme Tampieri, Amanda 
Corradi, Carlos Campos, Marcelo Amaral), quando foi discutido a pertinência de ser Fórum 
de Mobilidade Ativa, convidando atores de mobilidade “sustentável”; BH primeira sede; a 
ocorrer em data entre o fórum mundial de bicicleta (abril) e o bicicultura Maringá (talvez em 
agosto).  
 
Mobilidade ativa nas eleições: 
UCB e uma frente pela mobilidade a pé estão tocando o projeto. No âmbito federal, haverá 
carta única para ser assinadas por organizações, e que será encaminhada a candidaturas 
de presidência. No âmbito estadual, a estratégia contempla organizações dos estados se 
articularem para pressionarem candidaturas locais por meio de carta-compromisso. Sobre a 
Cidadeapé, não ficou claro se estávamos na coordenação geral. Encaminhamento: Discutir 
como Cidadeapé pode atuar como articuladora estadual. 
 
Fundo Casa: o relatório final do projeto deve ser entregue até final de julho. Devido ao 
calendário da Copa de futebol, estamos repensando o formato das reuniões de recepção; 
Carol, Alexandre e Kelly vai ser adicionados ao grupo de trabalho da reunião de recepção. 
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Em relação às formações em auditorias cidadãs, está sendo feita articulação para tentar 
realizar mais duas. 
 
Comunicação interna: o grupo de discussão mobilidadeape será extinto em julho; os 
associados devem passar as discussões para o grupo cidadeape@googlegroups.com 
 
CMTT: foi apresentada na proposta do diagnóstico do Plano de Segurança Viária. A 
percepção dos integrantes da Cidadeapé que lá estavam foi um apanhado de temas, sem 
aprofundamento. Cobramos participação social. 
 
Encontro das Entidades do Sistema de Trânsito, realizado pela ANTP. Encaminhamento: 
Cidadeapé deve enviar email solicitando participação. 
 
Decreto de Calçadas: a prefeitura lançou decreto com intuito de consolidar as legislações 
sobre calçadas. Deu 10 dias úteis para consulta pública. OAB vai entrar com pedido contra 
o prazo.  
Sampapé (Letícia) propôs fazer em parceria com Cidadeapé um evento de participação 
social, nos moldes do PlanMob em 2015, no sábado 30/06. Encaminhamento: abrir docs 
com sugestões para decreto; formatar evento; reservar local (Mobilab). 
 
Informes: Sampapé 26/7 Oficina Sentindo nos pés; 5/8-11/8 Semana do Caminhar, tema 
Poder caminhar. 
 
Consulta pública – Terminal Princesa Isabel, Licitação de ônibus - temas estavam em pauta 
mas não foram discutidos. 
 
 
Próxima reunião: 40ª Reunião geral, 30/07/2018, às 19h, local a confirmar 
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