
 

Ata da 48ª Reunião Geral 
Data: 29 de abril de 2019 
Hora: das 19h às 21h00 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
Presentes: Ana Carolina Nunes, Élio Camargo, Estela Sakihara, Glaucia Pereira, Herika 
Pritsch, Kelly Fernandes, Mauro Calliari, Rafael Calabria. 
 
Pauta 
 

● Boas-vindas aos novos participantes - Estela Sakihara  
 

● Plano de Segurança Viária (PSV) 
○ Plano foi lançado dia 17 de abril para a mídia e no dia 19 de abril (feriado 

sexta-feira santa) saiu como decreto no Diário Oficial. 
○ Cidadeapé e Ciclocidade estão escrevendo em conjunto uma carta com uma 

análise do PSV. 
○ Avaliação do Plano - as ações não estão de acordo com as diretrizes do 

PSV, ações imediatas são poucas para alcançar as metas propostas, falta a 
revisão orçamentária. 

○ Encaminhamento: Ana Carolina Nunes irá fechar o texto e compartilhar com 
a Ciclocidade. 
 

● Andamento - Patinete 
○ No dia 03 de abril aconteceu uma reunião da Cidadeapé para a definição 

sobre o posicionamento da associação em relação aos patinetes. 
Participaram a Kelly, o Rafael e o Eduardo.  

○ Posicionamentos foram construídos na reunião. O texto já começou a ser 
feito e está disponível para os associados.  

○ Mauro propôs que poderíamos deixar um exemplo de como contribuir nos 
textos feitos em conjunto.  

○ Encaminhamento: Kelly irá fechar o texto do posicionamento sobre 
patinetes. 
 

● Posse no CMTT 
○ Ana Carolina Nunes, Mauro Calliari e Rafael Calabria tomaram posse no 

CMTT. 
○ Rafael Calabria enviou um email dia 29 de abril para fazer a reunião 

expandida com todos os conselheiros e discutir sobre o formato das 
reuniões. 
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● Câmara Temática da Mobilidade a Pé - CTMP 
○ Aconteceu uma reunião técnica para discutir o terceiro tempo dos semáforos, 

proposto pelo Elio. 
○ Próxima reunião será apresentado o que fizeram a respeito. 

 
● Licitação da Zona Azul  

○ Cidadeapé e Ciclocidade fizeram uma nota questionando a licitação da Zona 
Azul. 

○ O Tribunal de Contas do Município apontou irregularidades no edital e a 
prefeitura decidiu prorrogar para 20/05/19 o prazo para entrega de propostas. 
 

● Grupo de estudos 
○ Elio comenta sobre pensar em uma nova forma de trabalho e ativar os 

grupos de estudos, para tratamento mais profundo dos assuntos. 
○ Sugere atuar em temas técnicos em micro assuntos, como o semáforo de 3 

fases. 
○ O Googledocs está parado, é importante retomá-lo com as pessoas que já 

assinaram. 
 

● Informes 
○ Ana esteve em Brasília e conversou com a deputada Christiane Yared, uma 

das deputadas que havia retornado com o gesto da mãozinha.  
○ Trinta associações, incluindo a Cidadeapé, assinaram uma nota pública em 

repúdio do desligamento dos radares nas rodovias. 
 

 
 

 
Próxima reunião 27/05/2019, às 19h, no Eureka Coworking. 
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