
 

40ª Reunião Geral 
Data: 30 de Julho de 2018 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: MobiLab - Rua Boa Vista, 136, mezanino 
 
Presentes: Alexandre Moreira, Elio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Ana Nunes, 
Herika Pritsch, Rafael Calabria e Joana Cavalcanti 
 
 
Boas vindas a Joana Cavalcanti. 
 
Fundo Casa.  
Folhetos: Glaucia trouxe os folhetos já impressos. Ficaram ótimos. Parabéns aos editores 
do folheto.  
CNPJ do Cidadeapé saiu dia 25 de Julho de 2018 
Para efeitos do INPI, é preciso escolher as categorias. 
Formações.  Ana Carolina relata a reunião de formação em São Mateus no fim de semana 
anterior. Pontos positivos: contato com os líderes locais e questões locais. Problemas: 
pouca gente mobilizada. Sugestões: Mexer no formato, enxugar estrutura de apoio (Ana). 
Aproveitar eventos que já existem e que já estão sendo organizados para inserir as 
formações. Exemplo – organizar participações nas reuniões dos Conselhos Participativos 
(Rafael). Encaminhamento: Divulgar nossa disponibilidade para participar de reuniões 
locais com organizadores. Élio sugere escola Amorim Lima.  
Chegamos ao final do projeto. Encaminhamento: Glaucia vai descrever balanço da 
atividade e tomar decisão sobre saldo remanescente com Fundo Casa e Escola de 
Ativismo.  
 
 
Esclarecimento sobre associação. Quem já estava na reunião de fundação, não precisa 
fazer nada, já está inscrito. Os outros têm que entrar no site e preencher o formulário. Hoje, 
já temos 35 associados. Quando tiver a conta, vai ser criado um botãozinho para formalizar 
a doação, inclusive com opção de valores. 
 
Informe sobre Pesquisa OD. Mauro informa que o metrô confirmou atraso na pesquisa. 
Ainda estão terminando o campo, o que era prevista para 2017. 
 
Acompanhamento de assuntos 
 
Decreto de calçadas. Evento foi realizado no MobiLab com a presença de 35 pessoas. Foi 
feita uma compilação de todas as sugestões e enviada à CPC. Não houve resposta. Ana 
sugere que o resumo da posição da Cidadeapé, que consta do site (resumo da Joana) seja 
usado toda vez que alguém precisar de material oficial para entrevistas. 
 
Comissão Permanente de Calçadas (CPC). Foi feita reunião com Avelleda com presença 
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de Ana, Meli e Rafael em março para discutir participação social na comissão e estatuto do 
pedestre. De lá para cá, não houve andamento visível na regulamentação do Estatuto do 
pedestre.  
 
Gesto do pedestre. Em junho, relatoria sugeriu que projeto fosse arquivado, mas PL foi 
para a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Risco é que o PL vá pra plenário. Ana e 
Glaucia deram entrevistas contrárias ao PL. Joana encaminhou carta para relatores da 
comissão. Temos rede em Brasília que poderia ser acionada – Mob, Rodas da Paz e 
Nazareno, se necessário.  
 
GT legislativo do Ciclocidade. “Ameaças às ciclovias” pela atual legislação. Alexandre e 
Rafael participam do GT e reportam. Preocupação do GT tem sido as “ameaças” da atual 
legislação às ciclovias. Ciclocidade está procurando vereadores – (citados 4 vereadores), 
que podem ser simpáticos à causa das ciclovias. 
 
Mobilidade ativa nas eleições. Ana, pelo Sampapé, informa o lançamento da pauta da 
mobilidade ativa para candidatos à presidência. No site do Sampapé, há ferramentas e 
sugestões para entidades regionais aproveitarem e influenciarem os debates. IDEC também 
está bem envolvido com a divulgação do tema. 
Sugestões – incluir IAB entre os parceiros que podem advogar pela causa. 
Encaminhamento: Escolher candidaturas que podem ser advogados da causa da 
mobilidade ativa e tentar contato. Calabria vai fazer lista de contatos de parceiros e articular 
no Estado. 
 
Verba do fundo de multas. Fundo de multas tem R$ 2 bi.  Ao contrário do Fundurb, fundos 
de multas não é transparente. Sugestões: formatar um projeto de lei municipal que garanta 
mais transparência e que os recursos sejam usados em uma campanha de segurança 
viária.Vereadora Soninha tem interesse em encampar a pauta e propor o PL.  
 
Encaminhamento: reunião de trabalho com Ciclocidade e tentar formatar algo para levar 
para o gabinete da vereadora. Responsável: Élio 
 
Direito e Cidades - Projeto INESC  
INESC é uma ONG que está com projeto financiado pela União Européia, para poder influir 
na LOA, PPL e LDO. O projeto conta com dez cidades, e em São Paulo, Rede Nossa São 
Paulo é articuladora local. Cidadeapé é participante junto com com IDEC e Ciclocidade. Em 
20-22 de junho, houve reunião em Brasília com participação de Glaucia e Kelly Fernandes 
pela Cidadeapé , e Rafael Calabria pelo IDEC e Aline Cavalcante pela Ciclocidade. Durante 
o evento não foi possível trabalhar especificamente no orçamento de São Paulo. Existe uma 
verba do INESC com a Rede Nossa São Paulo, que pode ser usada para fazer pesquisa 
nos itens do orçamento de SP. Encaminhamento: chamada para contratação de uma 
pesquisadora para ficar responsável pelo projeto de pesquisa, mapeando tudo o que se 
refere a mobilidade no orçamento. Prazo: antes do orçamento participativo, em outubro. 
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Organização interna 
 
‘O que está rolando’. Glaucia informa que montou uma “pasta” mensal para o grupo de 
emails. Esclarece que para escolher periodicidade, é só ir no Google Groups e escolher a 
preferência para os emails da Cidadeapé. 
 
Tabela de tarefas.  
O grupo deu uma olhada rápida na tabela para atualizar o que anda sendo feito. Élio voltou 
a comentar que alguns assuntos poderão andar melhor quando tivermos GTs funcionando. 
Enquanto isso, tentaremos usar a tabela como referência para não deixar passar tarefas.  
 
Pendências para próximas reuniões 
 
• Acompanhamento legislativo – Gesto do Pedestre. Ana, Rafael, Meli, todos.  
• Acompanhamento dos projetos acima 
• Acompanhar andamento da verba de comunicação de R$ 19 milhões, que havia sido 
prevista pela prefeitura. Como foi encaminhado o assunto? Rafael 
• Atualização da tabela de tarefas 
• Mobilab. Enquanto não houver definições de mudança na política de uso do espaço, 
continuaremos usando o Mobilab para nossas reuniões.  
 
 
 
 
Próxima reunião: 41ª Reunião geral, 27/08/2018, às 19h, no Mobilab. 
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