
 

Ata da 57ª Reunião Geral 
Data: 17 de fevereiro de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
Presentes: Alexandre, Ana Carolina, Ana Paula, Élio, German, Gilberto, Glaucia, Leandro,           
Rodrigo, Wans 
Relatora: Ana Carolina 
 
PAUTA 
Boas-vindas aos novos participantes (5 min) 
 
A) Atualizações 
 
- Coalizão Mobilidade e Clima - Rafael, Alexandre e Oliver foram. fechamento do formato              
da ação nas eleições. Estão fechando um documento-base da agenda do tema. A ideia é               
fazer uma cartilha impressa para levar às reuniões com candidaturas. A ideia é que os               
pontos da agenda sejam fáceis de entender e cobrar. Prazo para fechar o documento-base:              
sexta, dia 21 de fevereiro. Ideia é promover debate entre candidaturas ao Executivo no Dia               
Mundial Sem Carro. 
 
- GT Eleições - se reuniu semana passada via hangout e tem que fechar nossas               
contribuições para o documento-base da Coalizão Mobilidade e Clima. Ana e Calabria            
conversaram com Zarattini sobre agenda eleitoral. 
 
- Câmara Temática de Mobilidade a Pé - Ana Carolina esboçou edital do processo eletivo.               
Na última reunião, Luan apresentou o andamento das ações relacionadas ao Plano de             
Segurança Viária. Foi explicado que a CET aproveitaria as obras do Plano Cicloviário para              
fazer melhoramentos nas calçadas e na geometria viária. 
 
- Wans e Élio participaram do processo seletivo da ESPM Social. Estão esperançosos. 
 
- Zona Azul - MP abriu inquérito contra a concessão por favorecimento e antecipação de               
receita 
 
B) Grupos de trabalho 
 
- o trabalho do GT Calçadas está sendo estruturado em 3 frentes: acompanhamento do              
PEC, estatuto do pedestre e manual de desenho urbano e obras viárias. Para             
acompanhamento do PEC, estão pensando em pedir apoio para a ABCP e Colab. Sobre              
estatuto do pedestre, a proposta de regulamentação já passou pelo jurídico deles e             
incorpora várias sugestões nossas. Sobre o manual, Melhem adiantou que a Prefeitura            
pretende criar um “GRAPOVIAS”, como um grupo intersetorial de normatização e decisão            
sobre vias. Wans ficará responsável por monitorar o Diário Oficial no próximo mês para              
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acompanhar se o grupo será criado. Gilberto, Rodrigo e Wans vão fazer um modelo de LAI                
para pedir periodicamente sobre calçadas reformadas pelo PEC. 
 
- Comunicação - Ana Carolina e Oliver fizeram treinamento sobre gerenciamento de            
associados. Ana vai ver com Joana se ela quer fazer outro treinamento sobre outra função. 
 
- Reunião de Planejamento 2020 - rolou dia 01/02. Foram definidas duas ações principais:              
atuação nas eleições municipais, com atividades próprias e em rede; e acompanhamento            
do Plano Emergencial de Calçadas. GT Calçadas é responsável pelo último e GT Eleições              
(dividido em um “subGT” de candidaturas e um “subGT” de eleitores) é responsável pelo              
primeiro. Sobre eleições, além do que já fazemos, de promover a agenda da mobilidade              
junto a candidaturas, vamos também entrar em eventos e ações de diálogo com moradores              
dos bairros, em parceria com organizações locais. Também definimos que será feita uma             
próxima reunião (responsabilidade do German) para definir como nos organizamos          
internamente - será dia 14/março/2020. Vamos tentar marcar no Eureka. 
 
- Contrato com Eureka venceu. Alexandre vai falar com Daniel Moral para renovar contrato. 
 
C) Projetos, editais e captação de recursos 
- Calabria falou do IKI Small Grants, até dia 15/03 (responsáveis: Glaucia, Calabria e Wans) 
- Glaucia e Wans vão escrever carta para Open Society apresentando a organização (foco              
em participação social e fortalecimento da sociedade civil). 
 
Próxima reunião:  dia 30/03 às 19h, no Eureka Coworking. 
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