
 

Ata da 63ª Reunião Geral 
Data: 31 de agosto de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Google Meets 
 
Presentes: Rodrigo Pardo, Gabriel Caldeira, Wans Spiess, Leandro Aliseda, Lais Battiato ,            
Douglas, Oliver, German, Mauro, Elio, Alexandre, Rafael Drummond, Ana carolina, Toni           
Zagato, Gisela, Ricardo Porto 
Relator(a): Rodrigo Pardo 
 
 
PAUTA 

1. Boas-vindas aos novos participantes; 
2. Novos associados: como expandir e diversificar o atual grupo? 
3. Atualização total de associados; 
4. Posse da nova Diretoria e Conselho de Administração da Cidadeapé; 
5. Mês de setembro: mês da mobilidade. Qual a posição que adotaremos? 
6. Avaliação interna sobre o andamento da Oficina Participativa para 

Construção de Soluções Rápidas de Mobilidade Ativa durante a Pandemia; 
7. Atualização sobre RUAS ATIVAS, pandemia e PEC; 
8. Atualizações de como estão as finanças da associação: Plano de arrecadação 

e quais parâmetros adotar; 
9. GT Eleições: campanha municipal; 
10. GT Eleições:  campanha nacional; 
11. Acessibilidade digital para o site da Associação; 
12. Apresentações na CTMP: proposta de decreto regulamentador do artigo 30, 

da lei 13.241/01 - regulação do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros 
“ Parágrafo Único. Em cada região do Subsistema Local haverá representação 
de usuários, relativa aos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros, a ser regulamentada em decreto”; 

13. Atualizações sobre o CMTT; 
14. Consultas públicas (pontos de ônibus e desenho urbano); 
15. Atualização sobre o post “Fiscalizando o andamento do PEC”; 
16. Conta bancária; 
17. Vínculo Eureka e situação para uso do espaço após pandemia; 
18. Edital de comissão Europeia; 
19. Tema livre; 
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ATA 

1. Boas vindas ao novos participantes 
- Foram dadas as boas vindas a três novos integrantes: 

 
Lais, paulistana, ama ser pedestre e usuário de transporte público, atua com            
a Scipopulis (startup focada em Data Science para mobilidade urbana e Smart                  
Cities); 
Gabriel, estudando na USP, já participou de reunião da cidade a pé, tem             

muito interesse nas políticas públicas destinadas a mobilidade a pé; 
Toni Zagato, arquiteto e urbanista foi membro do ciclocidade. Atualmente          

pré-candidato a vereador. 
 

2. Novos Associados 
 

- Quando foram ensinados o protocolo dos novos associados: colocar a pessoa no            
mailchimp e precisa colocar no grupo do google. 

- Para entrar no grupo de whatsapp tem que ser adicionado manualmente 
- 70 membros no grupo do google 

 
3. Destaque do mês 

 
- Novidade proposta para as próximas assembléias gerais em que trazemos algum(s)           

membro(s) como destaque em razão das atividades desempenhadas no último mês. 
- No mês de agosto o destaque foi ao Oliver e ao Leandro que tomaram a frente na                 

tarefa de coletar as assinaturas das pessoas que precisavam confirmar a mudança            
de posse para nova diretoria e conselho. 

 
 

4. Processo de mudança de diretoria e conselho 
 

- Foi pontuada a necessidade de deixarmos melhor registrado os dados daqueles que            
estão em postos de diretoria e conselho. 

- Troca da diretoria aconteceu tardiamente e resultou em contas bloqueadas no ITAU            
e PAGSEGURO, pois ficou sem “representatividade” perante as instituições. Serve          
para a próxima eleição que seja organizada de forma prévia essa questão das             
alterações dos responsáveis. 

 
5. Destaque Novo Desafio Futuro 

 
- Novidade também aceita para enfatizar um novo desafio a ser iniciado que deve             

assumir prioridade nas atividades da associação. 
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- O destaque desafio futuro de setembro é o posicionamento adotado pela associação            
diante do momento “mês da mobilidade” e para investimentos da comissão           
Europeia. 

- Mês da mobilidade: 
- Não foi traçado nenhuma estratégia para esse ano ainda. 
- Sugestão levantada por Ana:  

- Fazer eventos que trouxessem mais pessoas interessadas na        
temática de mobilidade a pé; 

- Eventos abertos?; 
- Em anos anteriores foi feita parceria com outras        

associações/organizações. 
 

- Sugestão levantada por Wans: 
- Realizar atividades via plataforma interativa (p.ex.: ZOOM) em que se          

pode criar salas separadas para mais de um tema para um mesmo            
grupo de pessoas; 

- Montar grupos de trabalhos dentro dessa atividade para trabalhar nos          
diferentes temas; 

- Temas sugeridos: 
- oficinas participativas para mobilidade ativa (palestra 20       

minutos mackenzie) 
- GT Eleições: colocar de forma simples o que tem sido          

esperado e elevar a relevância da mobilidade a pé nas          
definições quanto aos programas escolhidos (mais uma       
palestra de 15 a 20 minutos) 

- Trazer comentários e posicionamentos da Cidadeapé com       
relação ao PEC; 

- Atualizações do GT Calçadas (Sugestão Toni) 
- Unir com outras associações como Calçada Cilada e usar o          

espaço para divulgação institucional (Sugestão Toni) 
- -Voluntários:  

- RODRIGO, ANA CAROLINA, WANS e GISELE 
- Debateu-se sobre a dificuldade em unir dois públicos distintos         

(Germán) em que tem uma seleção de pessoas mais técnicas que se            
interessariam pela temática do PEC e outras mais “leigas” que          
gostaria de saber a respeito de mobilidade a pé de forma mais ampla.             
Daí a necessidade de realizar dois eventos distintos. Porém fica difícil           
também conseguir chamar público sem um tema âncora como         
“calçadas” que atraía os dois lados técnicos e não-técnicos da área. 
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- Investimentos Comissão Europeia: 
- Leandro questionou qual a experiência da associação em fazer candidaturas          

a esses tipos de investimentos. Foi relatado que existe algum material de            
potencial uso nos documentos armazenados no Drive. 

- Voluntários: 
- Leandro, Élio e Rodrigo 

- Entende-se que seria o melhor fazer a candidatura com o foco em            
fortalecimento da sociedade civil; 

- Prazo de 15/09/20 
- Leandro e Élio precisam de acesso ao DRIVE; 
- Foi pontuado que precisamos de fortalecimento institucional no momento e          

que seja continuado para engajar em novas oportunidades de         
financiamentos; 

- Para esse investimento da Comissão Europeia faremos o resgate de alguma           
outra iniciativa já iniciada antes e atualizaremos; 

- Devemos colocar como uma questão central a pensarmos sempre: Qual o           
propósito que direcionaremos investimentos; 

- Para o dia 15/09 temos que submeter um pré-projeto e depois será definido             
se o investimento será feito ou não; 

- Precisamos montar um projeto que cative os investidores; 
- Alguém mais experiente poderia apadrinhar projetos de investimentos. 
- Sugestão para esse investimento em questão: 

- Ter uma linha narrativa de 5 páginas baseando-se nas newsletters e           
nos históricos de publicações da associação; 

- Nesse rascunho mostraríamos a relevância da associação de forma         
mais pragmática para então submeter aos mais experientes em         
investimentos para comentários (Ana, Ale, Germán, Glaucia, Mauro).        
O retorno dos comentários devem ser destinado e focados ao          
Rodrigo. Aqueles que também se lembrarem de algo deverão orientar          
Rodrigo sobre onde se situar de determinado assunto dentro dos          
documentos do Drive. 

 
- Assuntos desse perfil tomam uma definição de planejamento estratégico e          
devem ser capitaneados pelo Diretor Administrativo; 
  

6. GT Eleições 
Eleição municipal 

 
- Ana:  

- Notícias de agosto - newsletter - Foi lançada a agenda mobilidade e clima: 
compilados relacionados a mobilidade que temos trabalhado em coalizão 
com várias associações da sociedade civil. Temos um documento que pode 
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ser distribuído a todos aqueles pré-candidatos para que levem isso em 
consideração nas campanhas. 

- Site será lançado na próxima semana (07/09). Será nossa plataforma pra 
receber cartas para que os pré-candidatos possam acessar. Associados ou 
não poderão fazer contribuições. 

- Não temos mais coligações de partidos para essas eleições o que implicará 
em ter várias candidaturas esse ano devido a vários partidos que são 
menores e não querem sumir. 

- A corrida eleitoral começa em 23 de setembro. 
- Até final do mês de setembro devemos ter concluído a carta compromisso. 

- German:  
- Para semana da mobilidade será um Webinar que apresentará a agenda da 

mobilidade e clima. Ana nos representará. 
- Será um termômetro das propostas das candidaturas usando como 

parâmetros nossas propostas. 
 

- https://cidadeape.org/2020/08/10/eleicoes-municipais-organizacoes-civis-lancam-age
nda-de-propostas-para-mobilidade-em-sao-paulo/ 
 

 
Eleição Nacional  

- German e Ana: 
- A associação Cidadeapé está participando como apoio para que associações 

locais de todo o país tenham condições de incidir também: 
- Daremos ferramentas (mais de comunicação) para que associações 

locais possam ter um diálogo mais apropriados com candidatos. 
- Daremos apoio técnico a essas associações. 
- Traremos o eixo de mobilidade sustentável como ponto de partida 

para que essas associações façam suas carta-proposta e vão atrás 
dos vereadores de suas regiões. Exemplo do que foi feito pela UCB. 

- Próxima reunião terá mais atualizações de quantos se inscreveram; 
- No final do mês de setembro teremos um webinar que mostrará como 

construir uma carta compromisso; 
 

7. Consultas públicas (pontos de ônibus e desenho urbano) 

Não houve avanços e tema paralisou; 

8. GT Calçadas: 
- Oficina Participativa para Construção de Soluções Rápidas de Mobilidade Ativa 

durante a Pandemia: 
- Realizada junto com a CET e secretaria municipal de transp e coalizão civil 

(nós, aro 60, sampapé) 
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- Devido pandemia foi cobrado de que a mobilidade ativa fosse vista como 
mais relevante para questão de mobilidade urbana, pegando no tema de 
largura de calçadas. 

- Nas próximas duas semanas, duas ruas comerciais vão receber extensão de 
esquinas e melhorias (p.e. ladeira porto geral e viaduto beneficência 
portuguesa) 

- Vamos trabalhar junto com Mackenzie, representando a academia, que fará 
avaliação de outras 18 ruas e outras mais que puderem surgir. 

- dia 17/09 vai ter no Mackenzie o início do processo de apoio em que teremos 
palestras: Wans pela mobilidade ativa, Letícia por urbanismo tático e também 
CET. 

- Mostra uma conquista de um espaço de interação com poder público de 
forma mais eficiente. 

- Grupo continua aberto para quem quiser colaborar. 
- Nesse mandato da prefeitura ainda sairá a rua Oriente, ladeira Porto Geral, 

Rua Taka, Viaduto Beneficência Portuguesa terá caráter de divulgação com 
certeza esse ano. As outras 18 dependerá muito de como o mackenzie 
apoiará; 

 
 

- PEC 
- Junto com Calçada Cilada, trabalhando na avaliação das calçadas que estão 

sofrendo intervenção, ainda não temos a questão definida sobre sair ou não na rua para 
tirar foto presencialmente. Precisamos de apoio humano para fazer a avaliação. 

- Toni demonstrou interesse. Vai conversar com Wans. 

9. CTMP: Tema trazido por Élio 
- Proposta de decreto regulamentador do artigo 30, da lei 13.241/01 - 

regulação do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
“Parágrafo Único. Em cada região do Subsistema Local haverá 
representação de usuários, relativa aos serviços do Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros, a ser regulamentada em decreto”; 

 
- O pessoal da periferia não participa das definições das linhas. Apenas 

é usuário. E as substituições e trocas das características das linhas 
não são compartilhadas com a população das periferias. 

- Proposta de que a regulamentação dessa lei de 2001 proporcionasse 
comitês de mobilidade nas subprefeituras. Foi encaminhado na CTMP 
e comentado na CMTT para que mais população tenha participação. 
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10. Atualização situação financeira: 
- Oliver ainda está necessitando se inteirar da situação porque a conta do Itaú 

e Pagseguro estão bloqueadas. 
- Somos superavitários e queremos baixar os custos: Itaú vamos reduzir 

porque vamos fechar e pagseguro vamos segurar mais um tempo ainda. 
Contadora é por volta de R$2000,00 por ano (mínimo possível) 

- Pagseguro será usado ainda até quando o pix (modo de pagamento pelo BC 
para pagar sem taxa bancária) for validado; 

11. Conta bancária 
- Conta do Itaú será encerrada. 

 
12. Vínculo Eureka e situação para uso do espaço após pandemia; 
- Vínculo mantido e acessos estão sendo renovados. Oliver e Rodrigo já 

manifestaram interesse. Nova diretoria será confirmado quem mais quer participar. 
13. Acessibilidade digital para site da associação 
- Foi comento que a Associação necessita listar as iniciativas desejadas para encaixar 

em uma lista de prioridades e assim ser organizado onde será alocado o dinheiro da 
associação. Isso válido para as iniciativas pagas. 

- Esposa de Rafael Drummond, Chris, que trabalha com acessibilidade digital para 
todos mencionou o uso do AXZ, extensão do CHROME que verifica quantos defeitos 
seriam encontrados no site (no site da associação, na página inicial, já temos 40 
questões a serem ajustadas). 

- Voluntários a trabalhar no tema:  
- Rodrigo e Rafael 

14. Questão da cidade limpa 
Tem sido sugerido focar em cima do Tuma para manter o assunto em evidência e 
não deixar essa conquista para a cidade se perder. 
 

15. Sugestões gerais: 
- As reuniões devem trazer no seu começo a situação atual e qual a agenda; 
- Fazer reunião de apenas diretoria executiva e conselho; 

 
Próxima reunião Geral:  dia 28/09/20, online 
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