
 

Ata   da   61ª   Reunião   Geral  
Data:    29   de   junho   de   2020  
Hora:    das   19h   às   21h  
Local:    Google   Meets  
 
Presentes :  Glaucia  Pereira,  Rodrigo  Pardo,  Elio  Camargo,  Wans  Spiess,  Ana  Carolina,            
Alexandre  Moreira,  Kaisa  Santos,  Oliver  Cauê,  Mauro  Calliari,  Fernando  Majerowicz,  Ana            
Leme,  Adriana  de  Almeida  Prado,  Douglas  Delgado,  German  Freiberg,  Gisele  Barbosa,            
Leandro   Aliseda   e   Rafael   Drummond   .  
 
Relatora:   
 
PAUTA  
 
 

1. Boas-vindas   aos   novos   participantes  

2. Atualizações  

a. Manual   de   desenho   urbano   e   Obras   Viárias  

b. PEC  

3. Grupos   de   trabalho  

a. GT-   Eleições   -   São   Paulo  

b. GT-   Eleições   -   Campanha   nacional  

c. GT-   Contagem   de   pedestres  

d. GT-   Calçadas  

4. Eleições   internas  

a. Definição   como   fazer   durante   pandemia  

5. Organização   interna  

a. Definição   das   diretorias   e   conselho   para   próxima   gestão  

b. Explicação   de   preceitos   para   uso   de   e-mail,   site,   Google   Drive  

c. Definição   de   data   para   Assembléia   Geral   Ordinária  

6. Pauta   aberta   para   outros   assuntos  
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ATA  

Boas   vindas   ao   novos   participantes  
 

- Kaisa  foi  a  nova  integrante  da  associação,  arquiteta,  compõe  o  IAB  e  trabalha  com               
acessibilidade   urbana.  

 
- Fernando   Majerowicz   trabalha   com   construções   e   é   especializado   em   calçadas.  

 
- Ana   Leme   e   Adriana   Prado   também   participaram   pela   primeira   vez   hoje   na   reunião.  

 
Atualizações  
 
Manual   de   Desenho   Urbano   e   Obras   Viárias  
 

- Primeiro   encontro   promovido   pela   coalizão   ComoAnda,   Ciclocidade   e   Cidadeapé.  
Tentativa   de   recorte   para   mobilidade   ativa.  
 

- Teremos  nova  rodada  de  encontro  com  José  Renato  Melhem  (contratado  CET)  e             
Theresa  na  quinta-feira,  02.07.20,  às  14:00  hrs  para  apresentar  material  e  tirar             
dúvidas.   

- Link   para   formulário:    https://bit.ly/manualrodaviva  
 

 
- Wans  explicou  que  o  Manual  vai  ser  composto  com  imagens  e  infográficos  para  ser               

um  manual  de  mais  facilidade  de  acesso  e  consulta.  Além  disso,  será  composto  em               
fichas   segundo   Zé   Renato.  
Alexandre  trouxe  o  exemplo  de  um  antigo  Código  de  Edificações  feito  pelo  Minoru              
(prof  da  Poli-USP)  para  Prefeitura  que  traduzia  as  leis  e  normas  em  desenhos              
esquemáticos  que  auxiliavam  muito  a  leitura  e  garantia  mais  usabilidade  aos            
usuários.  
Foram  contratados  terceiros  para  realização  do  manual  na  versão  online  que  esta             
sendo  realizado  pela  Vital  Strategies  e  foi  contratado  um  ilustrador  para  realização             
dos   desenhos   que   comporão   o   manual.  
Elio  levantou  a  preocupação  de  o  manual  ser  muito  rígido  o  que  foi  respondido  por                
Wans  que  justamente  a  estrutura  de  fichas  é  permitir  que  o  manual  seja  passível  de                
mudanças   em   cada   tópico.  

 
PEC   -   Plano   Emergencial   de   Calçadas  
 

- Entramos  com  pedido  de  LAI  (Lei  de  Acesso  a  Informação)  para  que  seja              
esclarecido  como  está  o  caso  dos  contratos,  qual  a  qualidade  da  execução  que  está               
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sendo  entregue  as  calçadas,  mas  seguimos  aguardando  um  retorno.  Ainda  está            
dentro   do   prazo   para   resposta.  

- Os  pedidos  foram  feitos  pelo  perfil  do  Gilberto  há  duas  semanas  e  pelo  perfil  do                
Cidadeapé   há   uma   semana.  

- PL  que  institui São  Paulo+caminhável prevê:  Adequação  de  até  70%  das  calçadas             
em   até   10   anos   e   está   compatibilizado   com   o   PEC.  

https://www.policeneto.com.br/pl-que-garante-readequacao-de-70-das-calcadas-de-sp-sera-vota 
do-na-camara/  
https://www.facebook.com/watch/?v=817848005411556  
 
 
 
GT-   Eleições   -   São   Paulo  

- Cidaeapé  tem  dado  apoio  como  co  realizadora  e  Rafael  Calabria  tem  feito  a              
representação   com   os   pré-candidatos.  

- Eleições   provavelmente   serão   adiadas,   mas   ainda   não   houve   confirmação.  
 
GT-   Eleições   -   Campanha   nacional  

- Cidadeapé   decidiu   entrar   com   co   realizadora   para   organizar   campanhas   de   apoio   a  
organizações   que   queiram   ter   incidência   nas   eleições   (German,   Haydee   e   Ana   estão  
fazendo   essa   representação)  

GT-   Contagem   de   pedestres  

- Rodrigo,   Wans   e   Alexandre,   Gilberto   e   Élio,   pois   tiveram   notícia   do   RJ   sobre  
informação   do   %   isolamento   social.   Wans   e   Rodrigo   fizeram   reunião   com   CyberLabs  
(empresa   que   tem   câmeras   no   relógio).   O   objetivo   era   entender   como   estava   sendo  
feita   a   contagem   de   pessoas,   para   política   pública   voltada   para   pedestre.   JCDecaux  
em   São   Paulo   também   foi   procurada.   Ambas   empresas   têm   interesse   junto   à  
prefeitura.   No   RJ   há   câmeras   no   relógio.   As   câmeras   medem   aglomerações   de  
pessoas.   Não   houve   encaminhamento,   pois   não   há   interessados   em   instalar  
câmeras   em   São   Paulo.   

- Elio   trouxe   a   sugestão   de   instalar   equipamentos   móveis   que   possam   ser   colocados  
em   pontos   específicos   como   ponto   de   ônibus   ou   saída   de   terminais   de   metro,  
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complementada   pelo   Alexandre   de   que   seria   interessante   levar   a   proposta   de   um  
protótipo   para   o   final   das   gestões   públicas   atuais.  

GT-   Calçadas  

CMTT  

- Reuniões   tem   sido   feita   pelo   MS   Teams:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af87d8d7cfed544aa808eb83941f768 
25%40thread.tacv2/1593005810515?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0 
c-4829-a003-c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%22fa6661f4-74c6-470a-b860 
-fe1ed3c0ec7e%22%7d  

-  
- Temos   pressionado   para   buscar   respostas   para   que   façam   calçadas   operacionais  
- Próxima   reunião   será   amanhã   às   9:00   hrs  

Definição   de   data   para   Assembléia   Geral   Ordinária  

- Precisamos   marcar   a   assembléia   e   pelo   estatuto   da   cidadeapé   temos   4   meses   para  
realizar   essa   assembleia.   O   que   precisamos   de   fato   fazer   é   garantir   que   as   pessoas  
que   assinam   são   as   pessoas   de   fato:   ou   por   e-mail   individual   de   cada   um   com   seu  
voto   e   ai   levaria   o   e-mail   de   cada   um   para   o   cartório.   Ou   fazer   uma   lista   de   presença  
e   orçar   um   serviço   de   coleta   de   assinaturas   e   serviço   de   cartório   para   realizar   a  
votação.   

- Conselho   convoca   eleição   e   então   com   data   marcada   faz-se   o   convite   para  
plataforma   previamente   definida   e   divulgada.  

- Sugestão   Glaucia:   08.08.20,   dia   do   Pedestre   para   convocação   da   assembléia   para  
votação.  

- Sugestão   aceita.  
- Wans   e   German   montam   a   chapa.  
- Glaucia   montará   o   material   a   ser   enviado   para   o   Conselho   de   Administração.  
- Para   aqueles   que   são   de   fora   de   São   Paulo   será   sugerido   o   modelo   da   votação   por  

e-mail.  
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Explicação   de   preceitos   para   uso   de   e-mail,   site,   Google   Drive  

- Nem   todos   os   associados   estão   no   grupo   de   whatsapp.   Por   isso,   devemos   aprimorar  
a   comunicação   para   abranger   todos   os   associados   e   manter   o   registro   das   reuniões.  
Desta   forma   é   melhor   usar   o   e-mail   e   o   google   groups   para   que   quem   entrar   depois  
na   associação   ou   que   não   fazem   parte   do   grupo   de   whatsapp   possam   ter   acesso   a  
todos   as   informações   igualmente.  

- Google   Drive:   as   informações   da   cidadeapé   estão   todas   disponíveis   nas   pastas,   mas  
nem   todos   tem   acesso   às   informações   para   que   se   evite   de   perder   informações   por  
uso   equivocado.   A   próxima   gestão   tem   de   ajustar   a   organização   dos   acessos   e   da  
manutenção   dos   links   de   acesso   de   cada   documento   para   que   as   informações   não  
se   percam   ou   fiquem   duplicadas.   Além   disso,   as   memórias   como   ata   de   reunião  
devem   estar   apresentadas   em   mais   canais   de   comunicação   como   o   site   e   e-mail.  

Definição   das   diretorias   e   conselho   para   próxima   gestão  

- German   sugere   marcar   uma   próxima   reunião   para   finalizar   os   pontos   pendentes  
para   definição   da   diretoria   administrativa   e   do   conselho   de   administração.  

- Glaucia   levantou   a   questão   de   que   é   importante   que   tenhamos   uma   representante  
feminina   compondo   o   conselho.  

- Próxima   reunião   será   06.07.20   para   definição   destes   pontos   de   diretoria   e   conselho .  

Próxima   reunião:     dia   27/07,   online  
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