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Contexto 
A Cidadeapé iniciou suas atividades em abril de 2015, e foi formalmente constituída em 16 de Maio de 2018. Sendo assim, este é o 
relatório do primeiro ano da primeira diretoria formalmente constituída da Cidadeapé.  
O texto a seguir contém assuntos relevantes que a diretoria acredita serem pertinentes para conhecimento de todos, e inclui breves 
percepções e opiniões sobre o andamento da Cidadeapé. 
 
Associadas e associados 
No dia da assembleia da constituição, 21 pessoas estavam presentes. Em 24 de Junho de 2019, a Cidadeapé conta com 69 
associados. Somente 2 associados que estavam na data da formalização não renovaram suas associações. 
 
A diretoria tem a percepção que grande parte dos associados aprova a gestão e a condução da organização, porém há pouco apoio 
para a realização efetiva das atividades. Estimamos que somente entre 10 e 20 pessoas se envolveram nas atividades de alguma 
forma no último ano. 
 
A diretoria também entende que podem haver associados não contentes com a condução da organização, e reafirma que está sempre 
aberta a críticas e sugestões. 
 
Comunicação 
O meio de comunicação oficial com os associados se dá por email, gerenciado pela plataforma MailChimp. Paralelamente, o grupo de 
discussão na plataforma googlegroups conta com 60 participantes, e o grupo de Whatsapp tem 30 participantes. 
 
Entre a diretoria, há um grupo no aplicativo Telegram, no qual estão Glaucia Pereira, Ana Nunes, Alexandre Moreira (membros da 
diretoria), Rafael Calabria (representando o Conselho de Administração) e Joana Canedo (responsável pela comunicação). As 
consultas aos Conselho de Administração são feitas por email, copiando a diretoria, o conselho, Joana e o email 
contato@cidadeape.org. 
 
A diretoria entende que no último ano as discussões como mais envolvimento ocorreram no Whatsapp, apesar do esforço da diretoria 
de sempre enfatizar que o grupo de emails é a forma mais democrática e participativa, tanto pelo número de associados atingidos 
quando pela possibilidade de acompanhamento das mensagens passadas. 
 
A diretoria entende que muitas das vezes as decisões administrativas são tomadas no grupo do Telegram, e isso não favorece o 
amplo e pleno conhecimento da quantidade real de trabalho que é gerenciar a associação. 
 
Outro ponto importante a se ressaltar é que o grupo de emails é pouco usado por membros de fora da diretoria para promover ações, 
consultas e informes. As atividades da associação, de modo geral, ainda são extremamente dependentes da diretoria. 
 
Locais de reunião 
As reuniões gerais aconteceram no Mobilab, de maio de 2018 até fevereiro de 2019. A partir de março de 2019, foi fechada parceria 
com Eureka Co-working para realização de reunião mensal. Não está nos planos da Cidadeapé ter local próprio ou exclusivo de 
trabalho nesta gestão 2018-2020. 
 
 
 
 



 
Diretrizes do trabalho 
A Cidaeapé continua trabalhando sob diretrizes desenvolvido durante projeto de formalização no primeiro semestre de 2018, quando 
dividiu sua forma de atuação entre Poder Público e Sociedade. A forma de atuar consta no site da Cidadeapé. A diretoria expressa 
sua vontade que todos os associados releiam o “Como atuamos”( https://cidadeape.org/como-atuamos/ ) e “Missão Visão Valores” 
(https://cidadeape.org/2015/03/30/em-que-acreditamos/ ) para entender melhor o funcionamento e atividades da organização 
 
Projetos 
A Cidadaepé enviou alguns projetos para financiadores (ICS, Minor Foundation, Agência do Bem, Social Docs, ESPM Social), mas 
nenhum foi aprovado. Por este motivo, foi feita a proposta de criação do Comitê para captação de recursos, a ser formado na primeira 
assembleia geral ordinária. 
 
Finanças 
A contabilidade da Cidadeapé é bastante simples e está exposta no site (https://cidadeape.org/transparencia/). A diretoria não recebeu 
nenhum comentário desde que as contas foram publicizadas, em agosto de 2018. A diretoria reforça que está aberta a críticas e 
sugestões inclusive fora do período de prestação anual das contas. A diretoria entende que é urgente fazer captação de recursos para 
ampliar a atuação da Cidadeapé. 
 
Preocupações 
O regimento interno da associação ainda não foi escrito. É urgente que seja, para incorporar as práticas da associação para futuras 
gestões. 
 
A tarifa mensal do Itaú R$ 81,00 é alta para uma associação sem financiamento externo. Na atual taxa de associação de R$ 20,00, 
precisamos de 5 novos associados por mês somente para pagar o banco. A diretoria vai procurar uma fintech para abrir uma conta 
corrente caso algum projeto para cobrir custos fixos não seja aprovado nos próximos meses. Entendemos que a decisão de encerrar a 
conta no Itaú não é fácil, pois a burocracia e procedimentos de aprovação da conta levou 2 meses. 
 
Principais Realizações 
Em associação com o grupo #OcupaCMTT, conseguimos eleger titular e suplente na cadeira temática de mobilidade a pé no CMTT, 
além da eleições de mais 3 associados para demais cadeiras temáticas e 2 associados para cadeiras regionais. 
Formação em mobilidade a pé e conjuntura política para mobilidade a pé e treinamento de mídia. 
Incidência política para barrar concessão da Zona Azul. 
Notas públicas e articulação com outras organizações para incidência política em políticas e legislação de mobilidade em nível federal 
(Multas a pedestres e ciclistas revogada, Gesto do Pedestre rejeitado, PL da Morte no Trânsito) 
Em parceria com Ciclocidade - GRSP Segurança Viária 
Incidência política no Plano de Segurança Viária 
Audiências do plano de Segurança Viária 
Incidência política no Decreto de Calçadas 
Participação constante na Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
Incidência para eleições 2018 estaduais (executivo e legislativo) 
Guia 156 para calçadas e acessbilidade 
Incidência pela Mobilidade Urbana no Censo 2020 
Audiência para orçamento municipal exclusivo para mobilidade urbana (rede MobCidades) 
Incidência política na regulamentação de sistemas de compatilhamento de patinetes e bicicletas 
Participação em consutas públicas de PIUs 
 
 
Considerações finais 
A Cidadeapé recebe cada vez mais convites para participar e opinar sobre temas relevantes para a mobilidade urbana na cidade. 
Além disso, a cada dia consolidamos nossa posição de referência no tema diante e autoridades públicas e da imprensa. A diretoria 
tem convicção de que a Cidadeapé é uma importante organização na luta por uma cidade sustentável e que vai continuar sendo nos 
próximos meses e anos.  
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