
 

Ata da 54ª Reunião Geral 
Data: 28 de outubro de 2019 
Hora: das 19h20 às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Kelly Fernandes, Rafael          
Calabria, Ana Carolina Nunes, Leandro, Rodolfo Lucena, Alexandre Moreira 
 
Zona Azul 
Élio produziu e Glaucia encaminhou denúncia para Ministério Público. Uma vez lá, a             
denúncia foi direcionada para a área de Patrimônio Público.  
Ação: acatada e protocolada a denúncia, cabe esperar para ver o encaminhamento. 
 
PEC Calçadas 
O grupo sente que a Prefeitura não está dando devida clareza nem aos critérios de               
escolha nem à comunicação sobre os projetos em andamento. 
Encaminhamento sugerido: Ana Carolina - cobrar cronograma da Secretaria de          
Prefeitura Reginais com Michele (Coordenadora da Câmara Temática a pé). 
Se não tivermos retorno satisfatório, estudar judicialização 
 
Mudanças no Fundurb 
Ana Carolina reporta que o PL alterou regra de 30% da verba de mobilidade ativa               
para incluir mobilidade “ativa, coletiva e melhoramentos viários”, o que pode ser            
usado para qualquer fim, descaracterizando o espírito da legislação original. 
A Cidadeapé assinou nota do IAB, repudiando a mudança. Em 29/10, há debate na              
Casa da Cidade sobre o assunto, para marcar posição contra a mudança. Ana vai              
conversar com Aline (Ciclocidade) para transmitir argumentos a favor de pedestres. 
  
Bicicultura – evento em Maringá 
Glaucia e Ana Carolina vão ao evento, falar da nossa participação nas discussões             
sobre zona azul, eleições e patinetes, respectivamente. 
 
Novo logotipo 
Joana mandou mais duas sugestões de logo. 
Próximos passos: Leandro voluntariou-se para pedir à agência Núcleo que nos           
ajude a retrabalhar as opções. Direção: Letra fina mas azul, evitar cortes nas letras,              
melhorar leitura das pessoinhas no logo, mas não perder a diversidade. De            
preferência duas cores só. 
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Informes 
Leandro: Vai participar do encontro World of Tomorrow, falando sobre Mobilidade           
no Centro 
Radartona: Apesar de o encontro parecer ser focado em soluções para a mobilidade             
motorizada, Leandro vai tentar levar o desafio de incluir a mobilidade a pé entre as               
ideias. 
Rosa Luxemburgo: Elio e Glaucia apresentaram plano para tentar financiamento,          
mas a organização respondeu no momento não apoiará a Cidadeapé devido a            
nossa atuação institucional apartidária.  
Glaucia deu entrevista para pesquisadores da UFMG sobre governo aberto,          
especificamente sobre a parceria da Cidadeapé com Mobilab. 
 
Estrutura 
Diante do afastamento da Joana das funções administrativas e da falta de tempo da              
Glaucia diante de suas novas responsabilidades, vai ser preciso redistribuir funções           
para manter o funcionamento da organização a curto prazo, enquanto não           
encontramos solução de funding para contratar alguém que faça isso. 
  
As funções atuais que foram redistribuídas emergencialmente são: 
  
·       Site – Rafael e Alexandre serão os responsáveis 
·       Responder emails que chegarem – Mauro fica responsável 
· Acompanhamento de novos associados e pagamentos – Depende de entender           
o funcionamento do Mail Chimp. Seria útil se a Joana pudesse explicar de maneira              
simplificada o funcionamento para ver se alguém pode ficar responsável. 
  
Essas funções ainda não têm responsável. Na próxima reunião, vamos decidir como            
ficam divididas: 
 ·       Grupo Mobilidade a pé em Discussão no Face 
·       Agendamento reunião semanal 
·       Elaboração da lista Sympla 
·       Postar reunião mensal 
·       Newsletter 
·       Google groups 
·       Goolge Drive 
Próxima reunião: 
Dia 25/11/2019, às 19h, no Eureka. 
Tema que deve ser também abordado: Discussão sobre formas de financiamento           
da Cidadeapé 
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