
 

Ata da 60ª Reunião Geral 
Data: 25 de maio de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Google Meets 
 
Presentes: Élio Carmargo, Glaucia Pereira, Gilberto de Carvalho, German Freiberg, Kelly           
Fernandes, Leandro Aliseda, Mauro Calliari, Rodrigo Pardo, Ana Nunes, Rafael Calabria,           
Otavio Faria Neto, Alexandre Moreira, Oliver Cauê 
 
Relatora: Ana e Glaucia 
 
 
PAUTA 
 
 

1. Boas-vindas aos novos participantes 
2. Atualizações 
3. Grupos de trabalho 
4. Eleições internas 
5. Pauta aberta para outros assuntos 

 
 

1. Boas vindas ao novos participantes 
Octavio Faria Neto 
 

2. Atualizações 
 
Manual de Desenho Urbano 
Continua meio parado. era para ter saído na semana passada a abertura da consulta              
pública. Talvez sai na próxima semana. 
 
Concessão Zona Azul - Leandro questionou sobre o final do processo de concessão da              
Zona Azul. Rafael comentou que só se surgisse uma ação no MP para o processo não                
travar. Poderíamos soltar uma nota lamentando o resultado, já que participamos do            
processo. 
 
 
Ações pandemia 

- Nota de conselheiras e conselheiros do CMTT comentando as ações da Prefeitura e             
propondo outras. Gerou um pouco de repercussão na mídia. 

- Apoiamos uma mobilização popular articulada pelo SampaPé em prol de Ruas           
Ativas na pandemia. Estamos com dificuldades de promover. 
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https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/05/11/conselho-municipal-de-transporte-e-transito-reivindica-acoes-para-fortalecer-isolamento/?fbclid=IwAR2ugqz5vFE_M_mzenQPBPRRczitMehTi6OLvfG_HxEL31wB0nx7pbumBNo
https://cidadeape.org/2020/05/21/ruas-para-a-mobilidade-ativa-durante-a-pandemia/
https://cidadeape.org/2020/05/21/ruas-para-a-mobilidade-ativa-durante-a-pandemia/


 

- UCB soltou uma nota sobre ciclomobilidade pós-pandemia e assinamos, mas          
fizemos uma ressalva de que a nota não cita ações em prol da mobilidade a pé. 

- Precisamos de mais referências de ações para a mobilidade a pé (urbanismo tático,             
medidas de prefeituras) que poderiam ser aplicadas agora. German e Ana vão tentar             
juntar materiais para preparar alguma comunicação de referências (obs: será o fim            
das botoeiras?). 
Desbotoeirização das cidades! 

 
German comenta do exemplo do México e indica o link como exemplo do que outras               
cidades estão fazendo. 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200425/48704357907/barcelona-espacio-coches-
aceras-carriles-bici-desconfinamiento-coronavirus.html 
Otávio sugere olhar exemplos no  

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-change-cities-infrastructure/ 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/milan-covid-19-coronavirus-lockdown-reducing-c

ar-use/ 
 
Política federal 

- Assinamos uma nota sobre o PL dos transportes, que vai entrar em pauta no              
Senado. Tem várias propondo auxílios a nível regional para as empresas de ônibus.             
Idec está acompanhando. 

- Coalizão RespirAr soltou um manifesto em relação à qualidade do ar. Nós            
assinamos. 

CMTT 
- Depois de muita insistência, vai voltar a ter reunião, virtual, no começo de junho,              

sobre as ações de mobilidade urbana no contexto da pandemia. 
 

3. Grupos de trabalho 
 
GT Eleições 

- Cidadeapé se candidatou para ser entidade correalizadora da Campanha Mobilidade          
Sustentável nas Eleições, organizada pela UCB e Idec. Vamos conversar com a            
organização da campanha e depois vamos decidir se queremos entrar ou não. 

- Tudo indica que as eleições serão adiadas para fim de novembro/começo de            
dezembro 

- Rede Mobilidade e Clima vai se reunir novamente na quinta ou na sexta para discutir               
os próximos passos. A cartilha, que ajudamos a elaborar, está pronta. 

- Com o material pronto, podemos começar a abordar as candidaturas. 
 
GT Calçadas 

- Ainda não temos atualizações do que foi entregue do PEC Calçadas. Vão entrar             
com pedido de LAI para saber. Glaucia se dispõe a ajudar a visualizar os arquivos               

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

http://uniaodeciclistas.org.br/campanhas/nota-publica-bicicleta-no-pos-coronavirus/?fbclid=IwAR1lHVbE1u_QkCiz8btqiyf0dZbPIzT7u2zCHxPS6B-aV7_VmhMuq3Ze_WU
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fbarcelona%2F20200425%2F48704357907%2Fbarcelona-espacio-coches-aceras-carriles-bici-desconfinamiento-coronavirus.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Flocal%2Fbarcelona%2F20200425%2F48704357907%2Fbarcelona-espacio-coches-aceras-carriles-bici-desconfinamiento-coronavirus.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-change-cities-infrastructure/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2020%2F04%2Fmilan-covid-19-coronavirus-lockdown-reducing-car-use%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2020%2F04%2Fmilan-covid-19-coronavirus-lockdown-reducing-car-use%2F


 

com as informações de onde No Geosampa também já é possível ver. Glaucia fez              
uma demonstração online de como visualizar (tá na categoria “sistema viário”). Kelly            
sugere fazer uma força-tarefa para montar a visualização dessas informações (sobre           
as calçadas feitas) a partir das respostas dos pedidos via LAI. Gilberto, Glaucia,             
Kelly, Rodrigo e Wans vão se reunir para se organizar e fazer isso. O objetivo é                
forçar a Prefeitura a disponibilizar essas informações de forma transparente. Como?           
Fazendo um exemplo de visualização das informações no mapa.  
 

4. Eleições internas 
- Completamos 2 anos de formalização!! Pelo estatuto, temos 4 meses para fazer as             

nossas eleições internas. O ideal era a gente ter feito a assembleia de eleições              
antes do fim do prazo (pelo menos para manter o acesso às contas bancárias). 

- Ameciclo, do Recife, fez eleição online mas teve que fazer coleta de um mínimo de               
assinaturas, como se tivesse feito assembleia presencial, para conseguir registrar no           
cartório. Glaucia escreveu para o cartório para verificar qual o processo válido. Daí             
precisamos analisar qual é o mais barato. precisamos fazer nos próximos dois            
meses. 

- Fizemos uma reunião de planejamento para discutir as nossas áreas e           
remanejamento das funções da diretoria e conselho. German está organizando as           
funções e respectivas tarefas na planilha que está sendo montada de forma            
colaborativa. Preencham até dia 1º/06 seus interesses. 

- Glaucia vai preparar reunião de apresentação dos princípios da diretoria financeira.  
 
 
 
Próxima reunião:  dia 29/06, online 
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