
 

Ata da 59ª Reunião Geral 
Data: 27 de abril de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Online 
 
Presentes: Alexandre Moreira, Ana Carolina Nunes, Élio Camargo, Kelly Fernandes,          
German Freiberg, Gilberto de Carvalho, Leandro Aliseda, Mauro Calliari, Rafael Calabria,           
Rafael Drummond, Rodrigo Pardo 
 
Relatora: Ana Carolina 
 
PAUTA 
 

1. Boas-vindas aos novos participantes 
2. Atualizações 
3. Grupos de trabalho 
4. Eleições internas 
5. Pauta aberta para outros assuntos 

Boas vindas ao novos participantes 
Gabriel Caldeira 
 
Atualizações 
- Assinamos nota da sociedade civil de reação ao programa emergencial do transporte             
social. É possível ler em post do nosso site. Em breve vai ter uma campanha nas redes de                  
pressão sobre o assunto - e Cidadeapé vai compartilhar. Até agora, governo federal não              
mostrou interesse em apoiar os municípios que precisam fechar as contas de seus sistemas              
de transporte público. 
- Foi aprovada no Senado uma medida provisória sobre Planos de Mobilidade. Idec             
também fez contribuições sobre essa MP. 
- Wans participou de Oficina sobre Portal Obras Abertas - portal para acompanhamento             
das obras da SIURB, com dados do GeoSampa. Mas ainda não está 100% e informações               
sobre PEC não estão lá.  
- Wans participou de apresentação do caso do Calçada Segura, de São José dos Campos.  
- Webinars Como Anda: Wans foi mediadora em uma das oficinas; ela e Meli participará da                
próxima, dia 30/04. Nela, será feita uma conversa para formular um manifesto sobre             
mobilidade pós-pandemia. 
- Élio enviou contribuição da Cidadeapé para a consulta pública para licitação da             
SPTrans, sobre a concretagem dos pontos de ônibus de muito uso. Sugeriu que os pontos               
de ônibus fossem transferidos para mais próximo às esquinas, aproveitando as obras. 
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https://cidadeape.org/2020/04/23/posicionamento-sobre-programa-emergencial-do-transporte-social/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/24/mp-que-prorroga-prazo-de-elaboracao-dos-planos-de-mobilidade-urbana-e-aprovada-pela-camara-dos-deputados/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/24/mp-que-prorroga-prazo-de-elaboracao-dos-planos-de-mobilidade-urbana-e-aprovada-pela-camara-dos-deputados/


 

- Rafael Drummond saiu da JARI, segunda instância de recursos de multas e suspensões,              
e precisa de uma indicação da Cidadeapé para substituí-lo. Tem uma plenária no horário do               
almoço uma vez por mês mais quatro horas semanais Rafael vai conversar com Élio e               
Carlos Kogl, que se candidataram. 
 
- Licitação dos terminais de ônibus municipais foi barrada pelo Ministério Público. Élio             
destaca que as mudanças deveriam ser flexibilizadas ou reduzir o prazo da concessão, que              
é de 30 anos. 
 
Manual de Desenho Urbano 
Nossas sugestões ao Manual de Desenho Urbano estão sendo avaliadas por José Renato             
Melhem. Ia ser lançado no Maio Amarelo - que passou para setembro. Estão prevendo o               
lançamento da consulta pública a partir do dia 18 de maio. E em seguida farão um evento                 
online de discussão do manual por parte do IAB. Grapovias deve ser oficializado em              
seguida.  
 
GT Eleições 

- Sem atualizações. 
 
GT Calçadas 

- Situação do PEC - segundo Prefeitura, obras seguem. Wans segue buscando           
informações com Nilton sobre atualização das obras. 

 
Ações pandemia 

- Fizemos um artigo no site e ele repercutiu muito bem. 
- UCB tá discutindo carta sobre ações para a mobilidade ativa. 
- Cidadeapé pode escrever artigos sobre questão de mortes no trânsito (médio prazo)            

e/ou pressionar Prefeitura por respostas (curto prazo), de preferência focando nas           
áreas com mais ocorrências (60 cruzamentos mais fatais listados pela CET) e na             
redução das velocidades. A questão é: qual o parâmetro para identificar se não está              
havendo redução na acidentalidade durante a redução de uso do carro? Podemos            
reverberar o documento da ANTP para o comitê de combate à pandemia da             
Prefeitura de SP. 

 
Eleições internas 

- Wans conversou com a contadora do Cidadeapé e duas pessoas de organizações.            
Todos foram unânimes em dizer que o ideal seria postergar as eleições. Até             
conseguimos fazer eleições online, mas teremos MUITA dificuldade em fazer os           
processos burocráticos que vêm em seguida (cartório, banco etc.). Temos entre           
maio e agosto, pelo prazo oficial, para fazer o processo. 

- German e Wans sugerem que transformemos a segunda reunião de planejamento           
(que era para ser em março) em uma discussão sobre como organizar internamente             
a Cidadeapé, já pensando na próxima gestão. Seria importante que as pessoas            
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interessadas em participar mais na gestão da Cidadeapé, seja na diretoria ou            
apoiando a diretoria, participe da discussão. Possivelmente será a primeira rodada, a            
acontecer na próxima semana (4 a 8 de maio). German faz um Dudle e Wans vai                
enviar a apresentação-resumo sobre a Cidadeapé. 

- Decisão sobre eleições internas: vamos esticar até o prazo, para conseguir fazer            
após o arrefecimento da pandemia. 

- Kelly lembra de um formulário sobre disponibilidade dos membros, que pode ser            
aplicado novamente. 

 
Próxima reunião:  dia 25/05, provavelmente online 
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https://dudle.inf.tu-dresden.de/mSeYx2QCQQ/

