
 

Ata da 62ª Reunião Geral 
Data: 27 de julho de 2020 
Hora: das 19h às 21h 
Local: Google Meets 
 
Presentes: Rodrigo, Douglas, Glaucia, Ana Carolina, German, Leandro, Alexandre,         
Calabria, Mauro, Wans, Oliver, Elio, Lucian, Yuri, Luiz Guimarães e Gilberto 
Relatora: Rodrigo Pardo 
 
 
PAUTA 
 

1. Boas-vindas aos novos participantes 
2. Novos associados 
3. Eleições da Cidadeapé (Diretoria e Conselho de Administração) 
4. GT Eleições (campanha municipal e nacional) 
5. Atualizações sobre o CMTT 
6. Consultas públicas (pontos de ônibus e desenho urbano) 
7. Apresentações na CTMP (PEC e segurança viária) 
8. Atualização sobre o post “Fiscalizando o andamento do PEC” 

ATA 

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

 
Lucian de Paula 
Yuri Vasquez  
Luiz Guimarães 

 
 

2. Novos Associados 
 

- Não foram contabilizados novos associados, porém os três novos integrantes          
confirmaram que farão parte da associação e nos próximos dias iriam oficializar o             
cadastro. 

 
 

3. Eleições da Cidadeapé (Novas diretorias e Conselhos Adm.) 
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- Nova diretoria Administrativa está representada por Rodrigo 
- Nova diretoria de Comunicação e Relacionamento está representada por Wans 
- Nova diretoria Financeira está representada por Oliver 
- Ainda pendente a inclusão de um terceiro membro na diretoria de Comunicação e             

Relacionamento 
- Conselho administrativo: 

 
Carlos Aranha concordou em fazer parte do novo conselho 

 
- Glaucia fará o chamamento da convocatória das eleições pelo site e enviará para             

todos pelo MailChimp também com o intuito de registro 
- No dia da assembléia Geral Ordinária, dia 08.08.20, às 14:00 hrs, a chapa fará              

inscrição na hora e a votação será feita via e-mail. Detalhes da assembléia no final               
da ata. 

- O artigo nº14 do estatuto da Cidadeapé prevê votação no formato on-line, o que              
permite então a formatação de votação escolhida (via e-mail). 

- Oliver fará o recolhimento das assinaturas do Conselho de Administração atual após            
o término da eleição. 

 
 

4. GT Eleições 
Eleição municipal 

 

Calabria e Ana trouxeram que: 

- GT eleições está trabalhando em conjunto com a Rede MobClima, que inlcui            
Ciclocidade, Greenpeace, Idec, Instituto Saúde e Sustentabilidade, Rede Nossa São          
Paulo e SampaPé. 

Estão renovando o documento para publicação prevista no dia 05/08 com o             
conteúdo de propostas de mobilidade sustentável para as eleições 

- Começaram as reuniões com alguns candidatos: Orlando Silva, Andrea Matarazzo,          
Sâmia Bonfim, Márcio França e Antonio Neto 

- Atuação na periferia com Agência Mural de modo virtual basicamente 
- Serão avaliados os planos de governos para pautar na mídia e fazer incidência 
- Terá um site de eleições que ficará disponível provavelmente dia 07/08 que conterá             

o registro dos eventos que estão sendo feitos com os candidatos 
- Foi questionado se a mobilidade ativa foi vista como protagonista para algum            

candidato e o que se sentiu foi uma maior abertura dos candidatos, mas ainda pouco               
estruturados com relação a essa temática. Orlando Silva se mostrou com mais            
afinidade à mobilidade a pé que os demais. 
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- No âmbito da mobilidade a pé, tem sido abordado com mais ênfase a redução da               
desigualdade territorial entre as calçadas de centro e dos bairros periféricos e a             
criação de uma área específica / departamento na prefeitura para mobilidade a pé; 

- PDE: Existe um processo de desinformação por parte dos candidatos liberais para            
desconstruir os objetivos do Plano Diretor Estratégico que preveem construção e           
adensamento próximo a metros 

 
 

Eleição Nacional  

- Material ainda em elaboração com as orientações técnicas: É um material balizador            
de como as cidades devem questionar e provocar temas de mobilidade sustentável            
nos seus locais de influência. É um apoio às entidades de cada cidade,             
principalmente as de ciclistas que têm menos costume de participar. É um material             
mais genérico para cada cidade adaptar a sua realidade de cidade. 

- A ideia é manter a mesma linha desde 2012, ou seja, colocar um material on-line               
para que ativistas locais em cada cidade possam usar. 

- Terá um site para as cidades se inscreverem e os interessados baixarem material de              
apoio 

- A Cidadeapé faz parte da organização nacional pela mobilidade a pé incidente nas             
eleições nacionais junto com Como Anda , Idec e UCB 
 

5. Atualizações sobre o CMTT 
- Foram feitas duas reuniões: Manual do desenho urbano e situação do custeio do             

transporte público durante pandemia 
- A transparência está muito prejudicada, pois os custos são apresentados de uma            

forma genérica e pouco consistente. A Prefeitura tem mantido uma resposta evasiva            
e a Cidadeapé vem forçando os esclarecimentos. Inclusive quanto a uma sugestão            
feita em abril de a prefeitura investir em ações emergenciais para ampliar a infra de               
bikes e a pé. A resposta oficial somente veio em Julho. 

- Agora, eles decidiram que vão montar um grupo de trabalho para pensar em             
soluções que busquem usar mobilidade ativa. 

- A prefeitura trouxe 13 pontos mais importantes para trabalhar com soluções           
temporárias com soluções de mobilidade ativa: a ideia é fazer oficinas que gerem             
ideias de soluções. Wans tem visto isso junto com Letícia e tem contato com Zé               
Renato. 

 

6. Consultas públicas (pontos de ônibus e desenho urbano) 
- Sobre o Manual de desenho urbano e segurança viária: 
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Retorno que tivemos foi positivo, mas ainda não tem a data de publicação.             
Wans vai confirmar com Zé Renato. 

O manual ainda está aberto para contribuições por e-mail. 

- Consulta pública ponto de ônibus: 

Elio trouxe no email a posição da Cidadeapé: As travessias deveriam ser            
deslocadas para as esquinas devido à maior necessidade de transbordo,          
manutenção da circulação e segurança daqueles que esperam para travessia. 

A concessão foi suspensa e por isso não tivemos retorno ainda. 

A quantidade de pontos de ônibus está pouco esclarecido quais já foram            
concedidos e quais ainda devem e podem ser concedidos. TCM barrou a concessão             
que seria feita durante o governo atual por conta de termos sobreposição de pontos              
de ônibus já concedidos no governo Kassab por 29 anos para OTIMA. Contrato da              
ótima dura até 2041; 

Ana vai postar para registrar a contribuição do Elio. 

 

7. Atualização do CTMP e acompanhamento PEC 
- PEC: Não conseguiram fazer projetos suficientes para gastar o valor que foi           

previsto. 

Mauro trouxe a visão de que algumas pessoas que tem assumido o CTMP             
nesta reta final são mais abertas e responsivas. 

- GT Calçadas: 

Próximos passos: Nessa semana será feito o fechamento dos primeiros          
dados (CalçadaCilada) 

Entre 17 e 20 de agosto, fecha-se o relatório final. 

A partir do relatório final será possível fazer o cruzamento de dados e             
começar a pedir a participação das pessoas para a verificação dos serviços            
terem sido realizados ou não. 

Final de agosto, teremos mais segurança com relação ao que será possível            
de trabalhar. 

8. Conta do Itaú: 
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- Glaucia trouxe que a conta do Itaú foi bloqueada, mas já está fazendo as etapas de                
burocracia para prorrogação de prazo. Item está em andamento. 

  

9. Retorno às atividades presenciais das reuniões 
- Nova diretoria deve falar com Eureka para manter a relação: posição de que ainda              

não estamos seguros de retornar ainda, mas queremos manter a relação e            
manteremos eles como apoiadores 

- As reuniões gerais devem ser evitadas num primeiro momento, mas o espaço            
poderiam ser usadas pelos GTs 

- As próximas reuniões poderão ser tentadas ser feitas mistas com alguns presenciais            
e outros remotos. 

- O logo do Eureka continua no nosso site como apoiador 
- Glaucia trouxe a questão de que temos perdido a oportunidade de convocar pessoas             

da periferia. Porém sem solução ainda de como fazer essa inclusão. Vamos            
providenciar essa inclusão. Todos podem fazer essa contribuição 

- Para atração de novos associados sugeriu-se mais posts genéricos e também fazer            
“reuniões pontuais” de temas mais leves e menos de incidência em campanhas. 

- Yuri trouxe a experiência da Ciclocidade quanto a aderência de novos entrantes da             
associação: 

- Sugestão de acolhimento de novos entrantes por membros mais experientes          
para tirar dúvidas e orientar. 

- Sugestão mais efetiva eram as rodas de conversa 
- Separar reuniões deliberativas e rodas de conversa com temáticas livres          

para mobilidade a pé. 
- Convidou a Cidadeapé para uma conversa conjunto com o Ciclocidade para           

ampliar a abordagem com as periferias. 

  

10. Parecer do MPF:  
- Ação civil pública das marginais e as velocidades obteve parecer positivo do MPF na              

terceira instância. Na época a Cidadeapé ainda não tinha CNPJ e não pode             
contribuir como amicus curiae, mas apoiou com outras ações.  

 
Próxima reunião Geral:  dia 31/08/20, online 
 
Próxima Assembléia Geral Ordinária: dia 08/8/20 às 14:00 hrs (primeira chamada) e 
14:30 hrs (segunda chamada) 

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se de forma online por aplicativo de reunião, 
iniciando-se os trabalhos às 14h00 (quatorze horas), em primeira convocação, ou na falta 
de quórum necessário (⅔ dos associados) às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), em 
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segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

1. Apreciação de contas anuais e balanço patrimonial (Janeiro/2019-Dezembro/2019); 
2. Apreciação do relatório da diretoria; 
3. Definição do valor da contribuição anual ao fundo social; 
4. Eleição da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de agosto de 

2020 a agosto de 2022. 
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https://cidadeape.us10.list-manage.com/track/click?u=0522de1fcc7b728cf30b33f5e&id=46fce90a0a&e=ed083e8628

