
 

Ata da 58ª Reunião Geral 
Data: 30 de março de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Eureka - Av Paulista, 2439 
 
Presentes: Wans Spiess, German Freiberg, Alexandre Calin, Kelly Fernandes, Ana          
Carolina, Leandro Aliseda, Gisele Barbosa, Gilberto de Carvalho, Mauro Calliari, Glaucia           
Pereira, Elio Camargo, Alexandre Moreira, Oliver Cauê, Joana Canedo. 
 
Relatora: Glaucia 
 
 
PAUTA 
 
 

1. Boas-vindas aos novos participantes 
2. Atualizações 
3. Grupos de trabalho 
4. Projetos, editais e captação de recursos 
5. Pauta aberta para outros assuntos 

Eleição da CTMP 
Reunião planejamento estratégico 
GT Eleições 
 
Boas vindas ao novos participantes 
Alexandre Calil 
 
Manual de Desenho Urbano 
 
As contribuições da Cidadeapé, mais as contribuições de outros órgãos vão estar            
incorporadas na apresentação do dia 22/04, segundo Renato Melhem.  
A previsão seria lançar em maio.  
O objetivo seria criar um grupo, Grapovias, para criar um grupo entre outras secretarias. O               
manual vai institucionalizar o grupo.  
Gilberto diz que o manual teve bastante participação da Siurb e outras secretarias. na              
CTMP, Gilberto sugeriu os convidados Zé Renato e Nilton(responde pela parte técnica das             
coordenadorias das regionais, e estão tomando conta das calçadas), pois o grupo já estava              
formado. 
 
GT Eleições 
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Ana - Contribuímos para o documento básico da RNSP (mobilidade a pé, segurança viária e               
transporte público. O documento estava longo e demos sugestões para encurtar. O prazo             
era 16/03, mas foi no começo da crise, então não sabemos se o prazo está valendo. 
Kelly - o documento está em diagramação de conteúdo. 
O produto entregue encerra o secretariado apoiado pelo ICS. 
Precisa pensar como dar o andamento. 
Alexandre - o que muda no cenário e o que podemos ter de oportunidade. 
German - tínhamos separado em campanha x eleitores em geral. 
Calabria - esperávamos o material impresso. Mas agora é possível que seja reuniões             
virtuais com gabinetes. A migração para webinar/live seria legal. A marcha dos prefeitos foi              
suspensa. 
Precisamos ponderar formatos de diálogos. 
German - focar um duas ou três pessoas para organizações. 
Territórios onde não temos capilaridade. 
A discussão está monopolizada pelo coronavírus. 
Encaminhamento: continuar discussão no GT Eleições. 
 
GT Calçadas 
Obras pararam.  
Gilberto - há também crise de material para construção civil. Vamos tomar alguma posição              
em relação a isso. 
Encaminhamento: Wans vai enviar email para Nilton para checar cronograma. 
 
Projetos, editais e captação de recursos. 
 
Glaucia iniciou a carta da Open Society Foundation. Encaminhamento: compartilhar a carta            
com grupo 
ESPM Social: não fomos aprovados. Deram prioridade para associações mais          
necessitadas, sem apoiadores, ou zero estrutura de comunicação.  
Pacto pela Democracia: precisamos enviar algum contato para Whatsapp e grupo de email.             
Encaminhamento. Rafael Calabria e Oliver Cauê vão para grupo de whatspp; Oliver Cauê e              
Gilberto Carvalho para o grupo de email. 
 
Apoiamos a nota da Ciclocidade sobre a abertura de bicicletários e apoio da             
ciclomobilidade. 
 
Ana questiona sobre a pauta transversal da Renda Básica. Vamos apoiar 
 
CMTT foi suspenso. A redução da frota está em pauta. A governança está confusa. A               
comitiva ainda não está tratando da continuidade. 
 
Pauta 
Velociade: houve aumento 
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Aumento da insegurança nas ruas, principalmente para mulheres. 
Prefeitura instalou pias para higienização. 
 
Os problemas que já existiam foram ressaltatos. 
 
Aumento de ciclovias em outras cidades. 
 
Encaminhamento: escrever texto para o site da Cidadepé. Ana, Kelly e Wans. 
Lembrar que investir na mobilidade ativa torna a cidade mais resiliente. 
 
Informes: 
Walk21 prorrogou o prazo 13/04 
 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
Prazo está em MP para ser prorrogado novamente. Há vários medidas problemas. Prazo é              
9 dias úteis a partir do dia 24/3. O relator soltou hoje o relatório. 
 
CTMP - Não tivemos retorno em relação ao edital de eleição 
 
Cidadeapé - Assembleia 
 
Precisamos resolver a frente de trabalho para organizar a eleição interna. 
Pode ser online.  
Wans vai conversar com um amigo advogado para saber de complicações 
Alexandre Moreira vai escrever para gerente do banco para ver implicações. 
 
Reunião de planejamento. 
German havia programado a pauta. Há dúvidas se dá pra fazer à distância. 
O foco deve ser a eleição interna. 
Campanha online de doação e associação. Encaminhamento: Leandro e Wans vão ajudar. 
 
Diário de transporte: 
Consulta pública para licitação da SPTrans para quarta 01/04, sobre a concretagem dos             
pontos de muito uso. Élio acredita que atinge o público da Cidadeapé, pois vão concretar               
onde o ponto já está hoje. Já havíamos discutido que os pontos deveriam ser nas esquinas.                
Encaminhamento: Élio pode enviar a contribuição. 
 
Próxima reunião:  dia 27/04, online 
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https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8080170&ts=1585593575115&disposition=inline

