Ata da 51ª Reunião Geral
Data: 29 de julho de 2019
Hora: das 19h às 21h
Local: Eureka - Av Paulista, 2439

Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Ana Paula Silva, German
Freiberg, Wans Spiess, Kelly Fernandes, Rafael Calabria, Leandro Aliseda, Flavio Soares,
Douglas Delgado, Lucas

PAUTA (A maior parte da pauta não foi cumprida desta vez)
1. Boas-vindas aos novos participantes
2. Informes dos andamentos dos trabalhos
3. Grupos de Trabalho
a. CTB/DENATRAN/CONTRAN
b. Logo e números de associados
c. Eleições 2020
4. PEC Calçadas - Decreto n. 58.845
5. CTMP
6. Aberto para a troca de ideias.

_________

1. German pede para incluir na pauta a concessão do Parque Ibirapuera.
2. Os quatro trabalhos inscritos na Arena ANTP 2019 receberam isenção de
inscrição, os quatro trabalho serão apresentados na forma de comunicações
técnicas durante o evento (24, 25 e 26/09). Além disso, haverá mesas sobre
mobilidade ativa, dessa vez não haverá custos para quem quiser
acompanhar as mesas e comunicações. Glaucia, Kelly e Elio fizeram relatos
sobre o estágio de elaboração dos artigos. Elio destaca que durante o pré
teste realizado na Liberdade constatou-se que 76% das travessias foram
feitas durante a fase vermelha dos semáforos de pedestres.
3. Glaucia informa que o registro da ata da reunião do Conselho não foi
realizado, mas será feito na semana seguinte. Glaucia também relata que
conseguimos desconto na contratação da contadora e que os pagamentos
deste serviço serão feitos a cada 6 meses, facilitando a gestão dos
pagamentos.
4. Glaucia pontuou a necessidade de pensarmos sobre o tema e programação
do evento (palestra) que será realizado no Eureka como parte do acordo de
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uso do espaço. A apresentação no Machado e Meyer foi agendada para
agosto.
5. Logo da Cidadeapé - Estamos em parceria com a empresa Núcleo para
elaboração de um novo logo para a Cidadeapé. Contrato de parceria ainda
não foi formalizado. Ana Paula continua como responsável na elaboração do
contrato da parceria.
6. Semana do Caminhar - Meli, Glaucia e Letícia reuniram-se com o IBOPE e
com a Nossa São Paulo para tratar da Pesquisa Viver São Paulo: Pedestre:
resultados e apresentação dos dados. No dia 6/8, Meli, Kelly e Letícia
participarão do evento de apresentação da pesquisa.
7. Parque do Ibirapuera - German informa que estão sendo promovidas oficinas
cujo objeto é a concessão do parque. Ele relata que as oficinas contam com
participação predominante de representantes de empresas. German informa
que está em elaboração o Plano Diretor do Parque. Mauro diz que o
conselho do parque é ativo e que participou de muitas reuniões em agosto.
Wans vai entrar em contato com Vereador Natalini para entender melhor o
cenário.
8. GT: Regimento interno - Leandro sugere que seja estruturada uma comissão
para deixar as decisões “mais rápidas” e para melhorar a tomada de decisão
estratégica. Glaucia relembra a composição de diretoria e conselho e relata
que o problema central é “definir quem faz o que” e articulação de demandas.
9. Grupo de Trabalho sobre CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - Elio dará
andamento nas contribuições do GT, foi feito um alerta sobre a baixa
participação dos membros da Cidadeapé no GT.
10. GT Pré-Eleitoral: Como Anda, representado por Flávio e Lucas, está em fase
de execução de um projeto que tem como objetivo mapear atores de
associações/entidades de mobilidade a pé e fazer articulação para as
eleições. Glaucia e Rafael retomaram algumas ações realizadas durante as
Eleições 2016: mapeamentos, cartas compromisso etc. Encaminhamentos:
formar grupo de trabalho, articular atores e discutir estratégias, responsável
Wans.
11. PEC Calçadas - Glaucia alerta para a necessidade de entendermos e
incidirmos nesse tema, outros participantes concordam. Wans diz que talvez
fosse interessante montar um GT para isso. Todos ficaram surpresos ao
verificar que a CPC foi extinta com a promulgação do decreto.
Encaminhamentos: Wans e Kelly vão conversar sobre possível GT.
12. Novos parceiros - Leandro pergunta sobre a possibilidade de realização de
parceria com a NTU. Glaucia e Calábria informam sobre alguns pontos do
estatuto e tocam em pontos problemáticos da aproximação com
representantes do setor.

Cidadeapé
Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo
www.cidadeape.org | contato@cidadeape.org

13. CTMP - Ana Carolina e Sandra Ramalhoso estão preparando uma nova
chama de organizações para compor a câmara temática. Fazer convite para
Adriana Terra.

Próxima reunião: 26/08/2019, às 19h, no Eureka Coworking.
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