Ata da 49ª Reunião Geral
Data: 27 de maio de 2019
Hora: das 19h às 21h00
Local: Eureka - Av Paulista, 2439

Presentes: Élio Camargo, Glaucia Pereira, Kelly Fernandes, Mauro Calliari, Rafael Calabria,
Douglas Delgado, Ana Paula Silva, Leandro Aliseda, German Freiberg, Alexandre Moreira.
1. Boas-vindas aos novos participantes (5 min) - Douglas Delgado
2. Novos projetos / Grupos de trabalho (30 min)
a. Tem muito assunto e poucas pessoas trabalhando
b. Evento em 31/05 promovido pela Mobilab e Instituto Cordial - Painel de
Segurança Viária de SP - Participação Sr. Élio.
c. Evento Estadão Mobilidade/99 em 30/05 - Leandro e Mauro participarão
d. GT sobre o CTB
Élio (Coordenador) e Gisele participam. Farão uma reunião online (Élio
avisará quando será). Há uma PL desde 2014 para a renovação do CTB +
180 PLs apensados. Proposta da Cidadeapé: Um CTB de princípios e a
sugestão da criação de uma agência reguladora para a política da segurança
da mobilidade urbana em substituição ou complementando/fiscalizando ao
CONTRAN e ao DENATRAN, fazendo as modificações necessárias.
e. Apresentação Machado Meyer
O escritório Machado & Meyer ajudou o processo de formalização da
Cidadeapé em 2018 oferecendo os serviços pro bono. Este mês o escritório
convidou o Cidadeapé para oferecer uma apresentação sobre mobilidade aos
funcionários. Estão mudando para a Av. Faria Lima, e aproveitaremos a
oportunidade para discutirmos a mobilidade daquela região. Leandro se
ofereceu para coordenar o encontro.
f.

A Cidadeapé comemorou um ano de formalização em 16/05/19.

3. Assuntos administrativos (30 min)
a. Planejamento da Assembleia Anual
i.
Segundo o estatuto há um prazo de até 60 dias para estabelecer a
assembléia após 12 meses de formalização ("A Assembleia Geral
reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses seguintes ao
término de cada exercício social,"). Será realizada na próxima
reunião em 24 de junho no Eureka Coworking.
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b. Reunião do Conselho de Administração
i.
Mauro e Calabria compareceram. Reunião para avaliação e
sugestões de melhorias em diversos pontos. Mauro sugere diminuir a
periodicidade das reuniões do conselho.
c. Renovação da associação anual (maio de 2019)
i.
Atualmente 68 associados, sendo que 21 renovaram por completarem
12 meses de associação. Mauro se ofereceu para ajudar no processo
de renovação e captação de novos associados.
d. Revisão do logo
i.
Leandro ofereceu parceria com a empresa Nucleo para criação do
novo logo.
e. Informe INPI
i.
Machado & Meyer fez 3 pedidos de registro de classe junto ao INPI
para as classes: 42 (serviços de pesquisa - fomos aprovados) 41
(aulas e palestras - negada) e marcas coletivas (negada). Decidimos
não recorrer às negativas e acompanhar caso entrem novos pedidos
de registro com o nome Cidadeapé.
f. Contrato Eureka
i.
Hoje temos somente 1 cartão, sugestão de termos 2 cartões ao custo
de 200,00. Todos aprovaram e necessitamos de nomes para guardar
os cartões. Glaucia fica com 1, e Leandro e Ana se ofereceram para
guardar mais um por morarem próximo à Paulista e terem
disponibilidade.

4. Atualizações (30 min)
a. CMTT e Câmara Temática de Mobilidade a Pé
i.
Ana e Sandra são responsáveis pela convocação de novos membros
com disponibilidade para a participação em reuniões na primeira
quarta-feira de cada mês.
b. Painel Mobilidade Ativa e dados de trânsito e relatório CET 2018
i.
849 mortes no trânsito em 2018 - Aos associados, é importante
divulgar as informações em redes sociais, sobretudo vídeos
produzidos pela Cidadeapé, juntamente com Bloomberg e
Ciclocidade.
c. Encontro Sudestino de Mobilidade Ativa
i.
Dias 30/31 Jul e 01 de Agosto em Belo Horizonte. Cidadeapé estará
presente com foco em novas parcerias.
d. Zona Azul - TCM e judicialização
i.
Edital está temporariamente suspenso. Cidadeapé se posiciona
contra a concessão, pois a iniciativa privada ganhadora será a
detentora das vagas de estacionamento em ruas por 15 anos,
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dificultando intervenção para criação de calçadas ou outras iniciativas
protetivas para o pedestre.
e. Patinetes
i.
Reconhecemos ser um tema complexo e importante e que fomos
incorporados, mesmo não tendo recursos suficientes para tal. Decreto
da prefeitura visa proteger pedestre e usuário, mas é importante
ressaltar que bicicleta e patinete não são o mesmo tipo de veículo.
Glaucia sugere um hang out ou e-mail para discussão do tema, por
demandar muito tempo nas reuniões presenciais,
f. Metas da prefeitura sobre calçadas
i.
PEC das calçadas - Sugestão para discussão na próxima reunião por
conta do tempo.
5. Informes (10 min)
a. Cidadeapé se inscreveu na seleção Melhores ONGs para doar.

6. Aberto para troca de ideias (15 min)
a. Sugestão para próxima reunião - aumentar frequência das assembléias. Será
pautado na reunião de assembléia a sugestão de alteração de 1 ano para a
cada 6 meses.

Próxima reunião: 24/06/2019, às 19h, no Eureka Coworking.
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