
 

Ata da 55ª Reunião Geral 
Data: 25 de novembro de 2019 
Hora: das 19h15 às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Mauro Calliari, Ana Clara Klein, Rafael Calabria,            
Alexandre  Moreira 
Relatora: Wans Spiess 
 
Restrospectiva 2019 
Consenso geral: foi um ano de consolidação da nossa formalização e também um ano de               
muitas mudanças na gestão pública, o que dificultou nossa atuação e a realização de ações               
efetivas. Conseguimos manter as pautas nas Câmaras Temáticas e cumprimos nossas           
reuniões mensais. Para 2020 a expectativa ainda é conservadora, tendo em vista que é ano               
de eleição e por enquanto continuamos com a mesma gestão. Mas temos que ser mais               
organizados e propositivos. 
 
Perspectiva 2020 
 
1. CMTT/CTMP 
Foi acordado que iremos levar uma agenda propositiva para o Secretário Edson Caran para              
pontuar 2019 e pautar 2020. A ideia é insistir para que seja realizada uma próxima reunião                
com a presença obrigatória do Secretário. 
A pauta que levaremos será baseada em 3 pontos principais: 

-- Aumento mortes ; 
-- Tempo semafórico; 
-- PEC das Calçada 

Mauro se prontificou a montar uma apresentação base com os principais pontos e dados              
que embasem os argumentos; e ficou responsável por tentar marcar a reunião. 
Hélio e Calábria também se dispuseram a participar do encontro. 
 
2. Campanha de engajamento 
Todos concordaram sobre a necessidade de tornar mais clara a forma de atuação do              
Cidadeapé junto aos associados. E de engajarmos mais pessoas principalmente para           
arrecadação financeira. Foram, assim, definidas duas iniciativas, com Wans como          
coordenadora do processo: 
 

2.1. Encontro para associados 
Data prevista: Primeira semana de fevereiro. 
Local: Eureka (depende de renovação do contraro e alinhamento de data disponível            
– detalhes mais a frente). 
Pauta: atuação e organização do Cidadeapé; lançamento da campanha de doação. 
 

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



 

2.2. Campanha de doação 
Data prevista: Lançamento na primeira semana de fevereiro 
Formato: a ser planejado 

 
3. Redistribuição de atividades  
É preciso reorganizar as atividades da casa e fazer uma redistribuição das tarefas. Ainda              
não ficou definido como isso será realizado. 
Por ora: 

-- Mauro assume as respostas do email. 
-- Glaucia e Mauro vão fazer renegociação com o Eureka para o espaço. 
-- Calabria sugeriu intensificar atuação nas redes sociais (Facebook, Instagram e           
Twitter), o que deve ser planejado. 
-- Rever interlocutor na Câmara Temática. 

 
Estatuto do Pedestre 
Alexandre, Gilberto e Wans estão participando da Reunião Técnica da CTMP para revisar a              
regulamentação do Estatuto. Alexandre vai compartilhar documento para apreciação de          
todos. Próxima reunião é dia 28/11/2019, 14h30. 

 
 
Próxima reunião: 27/01/2020, às 19h, a confirmar se no Eureka Coworking. 
Em dezembro não haverá encontro. 
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