
 

Ata   da   56ª   Reunião   Geral  
Data:    27   de   janeiro   de   2020  
Hora:    das   19h   às   21h  
Local:    Eureka   -   Av   Paulista,   2439  
 
Presentes :  Alexandre,  Ana  Carolina,  Élio,  German,  Glaucia,  Kelly,  Rafael  Calabria,  Wans            
(antigos),   Rodrigo,   Maria   Eugenia   e   Artur   (novos)  
Relatora:    Ana   Carolina  
 
PAUTA  
Boas-vindas   aos   novos   participantes   (5   min)  
Atualizações   (20   minutos)  
-     Retrospectiva   de   2019   -   leiam   lá   no   site  
-  Coalizão  Mobilidade  e  Clima  -  reunião  na  Rede  Nossa  SP  em  dezembro.  RNSP  vai                
desenvolver  um  Plano  de  Metas  de  referência  para  mobilidade  para  agenda  2030.             
Aproveitamos   a   rede   para   falar   mais   sobre   eleições.  
-  Ana  foi  em  um evento  do  coletivo  de  ciclistas  de  São  José  dos  Campos  e  vai  doar  um                    
quinto   do   cachê   para   Cidadeapé.  
-  Wans  e  Gilberto  se  reuniram  com  a  empresa  responsável  pelo Plano  Emergencial  de               
Calçadas .  Revelaram  que  eles  não  pretendem  fazer  nenhuma  prestação  de  contas  online             
sobre  as  obras  que  estão  sendo  feitas  (já  está  rolando.  Eles  pretendem  continuar              
periodicamente  cobrar  informações  sobre  o  andamento.  Vão  fazer  um  modelo  de  LAI  para              
pedir   periodicamente.  
- Estatuto  do  Pedestre  -  última  reunião  foi  no  fim  de  novembro.  Temos  que  buscar  retomar                 
para   saber   como   vai   caminhar.  
- Câmara  Temática  de  Mobilidade  a  Pé  -  Ana,  como  conselheira  do  CMTT,  está               
responsável  por  organizar  eleição  de nova  composição .  Kelly  vai  ajudar  Ana  a  elaborar              
regras   do   processo   eletivo.  
Grupos   de   trabalho  
- Maria  Eugenia,  Ana  Carolina,  Alexandre,  Rodrigo  e  Wans  vão  aprender  com  Joana  o               
gerenciamento  de  comunicação.  Podemos  usar  a  reunião  para  escrever  algumas  coisas            
que   entram   no   Regimento   Interno.  
-  Nem  todo  mundo  que  é  associado  está  no  grupo  do  Whatsapp.  O  ideal  é  que  todas  as                   
atividades   importantes   sejam   enviadas   para   o   grupo   de   e-mails,   onde   estão   todos.  
-  Doem  fotos  para  a  Cidadeapé!  Você  pode  mandar  no  grupo  de  whatsapp  ou  no                
contato@cidadeape.org    ,   informando   o   nome   para   créditos.  
Projetos,   editais   e   captação   de   recursos  
-   Edital   da   Brazil   Foundation   está   aberto   até   16/02.  
-  Glaucia  e  Wans  vão  escrever  carta  para  Open  Society  apresentando  a  organização  (foco               
em   participação   social   e   fortalecimento   da   sociedade   civil).  
-  Glaucia  já  fez  um  esboço  de  plano  de  desenvolvimento  institucional  para  apresentar  à               
Fundação   Rosa   Luxemburgo  

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

mailto:contato@cidadeape.org


 

Planejamento  das  atividades  de  2020 -  reunião  de  sábado  (01/02)  ->  Wans  tentar  marcar               
no   Teia   da   Mário   de   Andrade.   Wans,   German   e   Ana   Carol  
O  que  vamos  definir  na  reunião?  Definir  eixos  importantes  de  ação,  apontar  as  prioridades               
de  ação,  discutir  formatos  de  organização  das  ações  (como  fazer),  calendário  de  ações              
(lembrete:  temos  eleições  de  diretoria  em  Maio!).  Aproveitar  para  organizar  candidaturas  a             
editais.  
GT  Eleições  2020  -  no  final  da  semana  que  vem  vai  ter  mais  uma  reunião  da  Coalizão                  
Mobilidade  e  Clima.  GT  Eleições  vai  marcar  conversa  para  começo  da  próxima  semana.              
“Primeira   tarefinha”   é   definir   nossa   pauta   prioritária   para   eleições.  
Votação  do  logo -  aprovada  a  mudança  no  logo.  Começaremos  a  usá-lo  a  partir  do  mês                 
que   vem.  
 
Próxima   reunião:     dia   17/02   às   19h,   no   Eureka   Coworking.  
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