
 

Ata da 64ª Reunião Geral 
Data: 28 de setembro de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Google Meets 
 
Presentes: Rodrigo Pardo, Gisele Barbosa, Glaucia Pereira, Oliver Cauã, Gabriela Rocha,           
Alexandre Moreira, Ana Carolina, Wans Spiess, Élio Camargo, Mauro Callari, Alexandre           
Moreira, Rafael Calabria, Gilberto de Carvalho, Leandro Aliseda, Luiz Guimarães, Rafael           
Drummond. 
Relator(a): Rodrigo Pardo, Gisele Barbosa 
 
 
PAUTA/ ATA 
Boas-vindas aos novos participantes (diretor administrativo) 

apresentações - nome, atividade principal, como ficou sabendo e pq está aqui 

 

Gabriela Rocha - integrante do Coletivo Arquitetas em Rede, por onde ficou 

sabendo da Cidadeapé, por meio da Wans. Identificou-se com os diversos temas 

abordados pela Cidadeapé e deseja contribuir compondo a diretoria de 

relacionamento. 

 

 

Destaque da atuação do último mês (a diretoria que tem mais 

proximidade com o tema dá o seu destaque)  

Destaque do mês de setembro: 

Mês da Mobilidade – ações desenvolvidas; 

Lançamento campanha nacional 

 

GT de Eleições: lançamento da campanha também é colocado como um 

destaque do mês. 

 

ATUALIZAÇÃO DOS GTS 

 

GT Eleições (responsável pelo GT - Ana, German e Calabria) 

- campanha municipal;  

- campanha nacional; 

 

Coordenação nacional: site está no ar e com várias organizações inscritas de diversas 
regiões do Brasil. Haverá um webinar para divulgar como ocorre a mobilização em período 
de eleições. Ana divulgará posteriormente.  
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Coordenação municipal: site do município também está ativo. Ana convidou para quem 
desejar se unir ao GT para contribuir. No site há uma seção de notícias, e a intenção é que 
todas as redes das associações que participam possam repercutir as publicações. 
 
Evento aberto - dia 30/09: o objetivo é trazer pessoas de fora, que não tem acompanhado 
as atividades da Cidadeapé. A ideia é fazer uma roda de conversa com o tema eleições, 
mas de forma bem aberta, sem uma diretriz balizadora. O debate buscará ouvir diferentes 
pontos de vista. O evento está criado no Facebook e será uma reunião no zoom, pede-se 
ampla divulgação. 
 
Wans levantou a questão da divulgação eleitoral. Ana explicou que os indivíduos da 
Cidadeapé são livres para apoiar candidaturas, mas a associação não se vincula a partidos. 
Ao se manifestar neste momento, os associados não devem se colocar como 
representantes da Cidadeapé. É necessário cautela ao apoiar candidatos nas redes sociais 
pessoais, pois a Associação é apartidária. 
 

 

 

GT Calçada (responsável pelo GT - Wans) 

 
Questão do PEC: há uma cobrança de informações mais atualizadas, mas a disponibilidade 
de informação em período eleitoral é mais complicada. Além disso, há a apropriação do 
debate por parte de candidatos. O desafio é como conduzir o tema nesse contexto, 
agregando a questão da pandemia. As ações são descoordenadas e a melhor solução seria 
ter uma área na prefeitura para planejamento da mobilidade a pé, buscando também reduzir 
as desigualdades territoriais. As escolhas das áreas dentro das subprefeituras são passíveis 
de questionamento, mas é importante não desvalorizar a importância da conquista. 
 

 

CTMP (responsável pelo item - Ana) 
Atualizações da última reunião; 
 
 
CMTT (responsável pelo item - Elio e Ana) 
Atualizações da última reunião; 
 
A reunião do CMTT foi sobre o programa que está acontecendo sobre a expansão de 
calçadas na pandemia. É um tema que está em alta e a participação da Cidadeapé no 
debate tem sido fundamental. 
Calabria questionou no CMTT a questão do vale-transporte: a cobrança a mais no bilhete 
único; resumidamente, foi um problema de comunicação aos usuários, mas que não haverá 
impacto, pois não houve aumento. 
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Mauro comentando que a Cidadeapé tem pautando o comitê e tem visto isso com 
consistência. Aumento das calçadas, valor das passagens, etc. São todos temas que nós 
como Associação temos participado ativamente. AS 4 frentes de maior atuação: viaduto 
Benef. Portuguesa, Rua Koumaki Aoki, Rua Oriente e Ladeira Porto Geral são pontos que 
podem ser bastante observado e usados como referência para cobrar o avanço para os 
próximos 18 pontos de intervenções para mobilidade ativa. 
O Mackenzie como representante da academia tem trabalhado bastante nas próximas 
frentes e mexido com urbanismo tático, semaforização, fachada ativa, etc. 
 
Operações Urbanas Consorciadas (OUC) - Gabriela vai disponibilizar os materiais que tem 
pesquisado a respeito para auxiliar a nos deixar a parte do que vem acontecendo em um 
cenário maior. - 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/OUCBT_min-ilu_B_20
_visualizacao.pdf 
 
 
Cidadeapé pode aproveitar pra fazer a divulgação dos avanços dessas intervenções 
urbanas para adequações das frentes escolhidas. 
 
 
ATUALIZAÇÃO DA DIRETORIA 
 
Financeira  (responsável pela diretoria - Oliver e Drummond) 
Contas ainda estão bloqueadas, não há informação sobre quanto dinheiro temos na conta. 
Houve um problema com o cartório. Após resolvê-lo, Oliver fará uma prestação de contas 
mensal. O objetivo é eliminar as cobranças de taxas e a burocracia para transferências, 
principalmente com o uso do PIX, acelerando estes processos. A previsão para solucionar o 
problema é de cerca de um mês, de acordo com Oliver. O Pagseguro foi desbloqueado. 
 
Administrativa (responsável pela diretoria - Rodrigo) 
- novos associados: como promover o engajamento nas atividades da associação; 
- Acessibilidade digital para o site da Associação – atualizações; 
 
Acessibilidade digital: Rodrigo explica que é preciso pensar em duas frentes. Primeiro, as 
necessidades da Associação para o nosso site e como isso permite uma ampliação do 
público da Associação. Segundo, o custo para a acessibilidade, que ainda não conseguimos 
arcar. Existem aplicativos gratuitos, mas que não geram Libras, por exemplo, e que é a 
maior preocupação no momento. É fundamental atrair novos associados, pois esta é a 
principal renda da Cidadeapé no momento. Para além da mudança no site, é fundamental 
pensar em práticas acessíveis, como a descrição dos posts e conteúdo em vídeo com 
tradução em Libras. Alguns cuidados já podem ser incorporados. É importante também, 
conforme colocado pelo Rafael, ganhar autonomia nos processos, de modo a não precisar 
constantemente de um técnico fazendo manutenção do site. A Associação ainda não 
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conseguiu alcançar esse público de pessoas com deficiência de modo a atrair associados, 
daí a urgência deste projeto, pois não temos utilizado a linguagem correta. Dado o valor 
elevado do serviço, Gláucia sugeriu um projeto específico para arrecadação de fundos para 
este fim ou uma campanha de arrecadação, viabilizando essa transformação de forma 
permanente, incluindo a elaboração de postagens com linguagem acessível. A meta é criar 
um novo conceito dentro da Cidadeapé, priorizando a acessibilidade na sua comunicação 
com a sociedade. 
 
Para próximas reuniões devemos pedir o email para cadastro. 
 
Relacionamento (responsável pela diretoria - Wans) 
 
Para o próximo mês, Wans está trabalhando numa planilha de comunicação, com um 
planejamento de postagens e adiantar alguns trabalhos. Além disso, a nova diretoria está 
trabalhando na padronização de procedimentos e arquivos. Ana lembrou que os canais da 
Cidadeapé estão abertos para os associados que desejarem colaborar na produção de 
conteúdo. Wans também propôs um mapeamento de presença digital da Associação, 
filtrando os melhores horários para postagens, o engajamento, enfim. 
 
Destaque novo desafio futuro (o colaborador que tem mais proximidade com o tema) 
- propostas para outubro e novembro, a fim de promover uma organização prévia de 
atividades; 
- Dashboard on-line que todos da diretoria teriam acesso para acompanhar número de 
sócios, engajamento individuais, número de publicações e em quais redes, engajamento 
dessas publicações e como isso reflete na imagem Cidadeapé, podendo também se tornar 
um ambiente compartilhado de senhas (sugestão Rodrigo); 
 
Wans já começou junto da Gabriela uma planilha de controle das informações das 
publicações que são feitas e isso será um norte para um material compartilhado entre 
diretoria e conselho para nos orientar com relação à forma e o conteúdo que temos gerado. 
Como isso tem impactado nossos associados e como tem atingido um "público além da 
nossa bolha” 
 
- LIVES quinzenais no Instagram (sugestão Wans); 
- Canal do Youtube da Cidadeapé – sugestão de projeto para 2021: criar vídeos 
introdutórios, selecionar temas essenciais (sugestão Gisele). 
 
Já temos algum material produzido por nós mesmos em diversos momentos. Mas novos 
vídeos serão gerados e podem ser bem simples para que gerem conteúdo e conversem de 
forma fácil com o público. Não são vídeos institucionais e podem ser regravados. 
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Outros temas e informes 
- Edital – Comissão Europeia: projeto foi enviado? (palavra para os associados 
responsáveis); 
- Avaliação interna sobre o andamento da Oficina Participativa para Construção de 
Soluções Rápidas de Mobilidade Ativa durante a Pandemia; 
- Atualização sobre RUAS ATIVAS, pandemia e PEC; 
- Consultas públicas (pontos de ônibus e desenho urbano) – tema continua paralisado?; 
- Atualização sobre o post “Fiscalizando o andamento do PEC”; 
- Mudanças nas regras do CTB; 
 
- Oliver quer enviar ofícios em nome da Cidadeapé; 
 
Usar a representatividade da Associação para ganhar força nos pedidos de melhorias 
urbanas. Oliver vai enviar um e-mail com a explicação mais detalhada, mas seria 
interessante criar esse canal para que outras ruas e outros associados possam ter esse 
canal de mais voz para reclamar melhorias. 
Criar uma estrutura para sermos uma plataforma de comunicação com os tomadores de 
decisão. Oliver encabeçará essa frente com o GT de Reclame aqui. Vamos eleger alguns 
temas para determinados períodos (1 a cada trimestre por exemplo) para que essas 
reclamações ganhem notoriedade. As pessoas vão reclamar e mostrar qual o protocolo no 
156 e aí funcionaremos como “uma ouvidoria da ouvidoria" para aprimorar a 
responsabilidade da prefeitura. 
 
- ação contra o aumento da velocidade nas Marginais; 
 
Participar da Ação Civil Pública a Associação já havia topado, mas numa época em que não 
era formalizada. Agora, a etapa seria redigir um documento colocando o ponto de vista da 
mobilidade a pé sobre a questão. Entretanto, como é uma peça jurídica, teria custo. Oliver 
tem um escritório em vista, que topou fazer gratuitamente. Não é necessário fechar nesta 
reunião, mas há possibilidades gratuitas de advogado para fazer a tradução jurídica do 
texto. Oliver se responsabilizou por esta demanda. 
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Próxima reunião Geral:  dia 26/10/20, online 
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