Ata da 50ª Reunião Geral
Data: 24 de maio de 2019
Hora: das 19h30 às 21h30
Local: Eureka - Av Paulista, 2439

Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Ana Paula Silva, German
Freiberg, Alexandre Moreira, Wans Spiess, Ana Nunes, Rafael Drummond

PAUTA (A maior parte da pauta não foi cumprida desta vez)
1.
2.
3.
4.

Boas-vindas aos novos participantes
Novos projetos / Grupos de trabalho
Assuntos administrativos
Atualizações
a. GT sobre o CTB
b. Criação de uma coalização nacional de Mobilidade Ativa para lidar com
assuntos como mudanças no CTB
c. Minhocão
d. Encontro Sudestino de Mobilidade Ativa
e. Estatuto do Pedestre
f. PL da Micromobilidade
g. Apresentação Machado Meyer
h. Logo da Cidadeapé
5. Informes
6. Aberto para troca de ideias

__________

1. Boas-vindas aos novos participantes (5 min) - Wans Spiess, que já era
associada, mas foi sua primeira reunião geral.
2. Grupo de Trabalho sobre CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - haverá
encontro online dia 02/07/2019 para discutir uma nova proposta de lei para o
CTB e criação de agência de trânsito. Élio é coordenador e proponente do
tema. Alexandre faz objeção sobre a pertinência e estratégia política. Ana
Carolina fala sobre ataque do Legislativo ao CTB. Elio fala do PL 8088/14 de
alteração do CTB. Mauro fala que acredita que discutir este tema foge da
alçada da Cidadeapé. Ana fala de chamar outras organizações, pois não faria
sentido Cidadeapé fazer esta atividade sozinha. German pontua que
atuamos em pautas concretas existentes. Alexandre sugere encontrar leis
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apensadas positivas. Ana fala em contemplar a conjuntura política em
Brasília. Houve discussão sobre o que é possível no legislativo municipal.
Encaminhamentos: a reunião do dia 02/07 online continua sob
responsabilidade do Élio; Wans vai falar com Kelly, Letícia e Hérika para
estudar encaminhamos do decreto de calçadas e avaliar trabalhos para o
GT-Legislativo
Outros Grupos de Trabalho: German pontua sobre a dificuldade em começar
a se envolver em novas atividades e projetos. Ana Paula destaca que GTs
precisam de “patrocinadores” (pessoas responsáveis) para funcionar, assim
como uma divisão de tarefas. Houve discussão sobre trabalhos em geral da
Cidadeapé, como é feita a chamada de grupos de trabalhos por formulário no
site. Encaminhamentos: Glaucia vai enviar email no grupo fazendo
chamada para GT Regimento Interno; Wans vai enviar email no grupo
fazendo chamada para GT Pré-Eleitoral; Alexandre vai fazer banner para
chamadas dos GTs; German vai trabalhar com Joana no formulário e líderes
dos GTs no site.
3. PL da Micromobilidade - O grupo de trabalho formado por integrantes das
Câmaras Temáticas da Bicicleta e da Mobilidade a Pé para discutir a
regulamentação dos sistemas de compartilhamento de veículos como
patinetes elétricos debruçou-se sobre o projeto de lei 01/2019 do vereador
Police Neto. Trata-se do chamado “PL da Micromobilidade”. Ana, junto com
Sasha Hart, Lucian de Paula e Fernanda Bardelli, participou de reunião sobre
discussão do PL na Câmara Municipal. A partir disso, promoveram uma
oficina de debate cidadão sobre o PL e enviaram uma contribuição coletiva
para a equipe do vereador na segunda-feira, dia 24/06.
4. Atualização Minhocão - Gilberto e Alexandre foram na reunião
representando a Cidadeapé, nos colocando como a favor da desativação,
não discutindo se o caminho é pela demolição ou parque. Nossa postura
atual é que é importante o desestímulo ao automóvel. A preocupação deve
ser com a pedestrianização do baixio e o impacto do entorno, além de manter
diversidade cultural e populacional. Os associados da Cidadeapé tiveram
oportunidade e fizeram contribuições dentro do documento do PIU elaborado
em parceria com IAB.
5. Logo da Cidadeapé - Estamos em parceria com a empresa Núcleo para
elaboração de um novo logo para a Cidadeapé. Após briefing passado por
Joana e Glaucia, o designer responsável enviou 4 propostas de logo que
foram expostas na reunião. Encaminhamentos: Wans pediu acesso ao
briefing escrito; Ana Paula vai ajudar na elaboração do contrato da parceria;
dar feedback para o designer “nenhuma das quatro opções agradou muito
aos presentes. É necessário melhor legibilidade, elementos sólidos, com
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facilidade para impressão em preto e branco. A proposta número 2 foi
descartada porque tinha muitos elementos e cores”.
6. Troca de ideias: fizemos discussão sobre formato das reuniões.
Encaminhamento: diretoria vai questionar sobre pauta da reunião 10 dias
antes da reunião; fazer pauta mais enxuta e encaminhar mais coisas por
email; GT Regimento Interno deve definir quais tipos de tópicos vão para a
reunião.

Próxima reunião: 29/07/2019, às 19h, no Eureka Coworking.
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