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Reunião da Câmara Temática da Bicicleta 

 

Data:  03 de Julho de 2017. 

Horário: 18h30 

Local:  Rua Barão de Itapetininga 18 - Térreo. 

 

Participantes 

 

Poder Público:  
  

 Simão Saura Neto – SPTrans 

 Suzana Nogueira – CET 

 André Castro – SMT 

 Carolina Cominotti – SMT 

 Irineu Gnecco Filho - SMT 

 Luiza G. de Faria - CET 

 Nancy Schneider - CET 

 Jabs Cres - SGM 

 Isabel M. Nishitani - SMT 

 Bárbara Souza - SMT 

 
Membros da CT de Mobilidade da Bicicleta  

 

 Vera Penteado Borges  

 Cyra Malta  

 Sílvia Ballan 

 Marina Harkot 

 Daniel Guth 

 Kaciane Martins  

 Carlos Alberto F. Francisco  

 Hamilton K. Takeda  

 Márcia F. Nogueira 

 

Observadores: 
 

 Felipe Placiano Claros – Zona Leste 

 Sasha Hart – Zona Oeste 

 José Eduardo Magrão – Zona Leste 

 Carlos Crow – Zona Sul 

 Bianca Macêdo - Ciclocidade 

 Sabrina Machry - AMGCICLO 

 Eduardo Rosa 

 Flavio Soares 
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Cyra– abriu a reunião informando a pauta do dia: 

1 – Apresentação da Pesquisa Comércio e Impactos Econômicos; 

2 – Apresentação Contagens; 

3 – Apresentação OUFL – Infra cicloviária; 

4 – Zeladoria – Ciclos 

5 – Informes da reunião sobre o 156; 

6 – Informe GT – SVMA; 

7 – Informe GT – Secretaria de Segurança Pública 

8 – Proposta criação do GT sobre dados abertos; 

9 – Proposta realizada ao CMTT de grupos técnicos para revisão do plano ciciloviário; 

10 – Devolutivas – bicicletas dobráveis, plano de metas, reportagem da Veja. 

 

Daniel Guth – apresentou a Pesquisa Comércio e Impactos Econômicos e concluiu informando 

que relatório final da Fase 1 está previsto para dezembro.  

 

Cyra – Diante da alegação dos comerciantes de que muitos estabelecimentos fecharam após a 

instalação da infraestrutura de ciclovia/ciclofaixa, a Pesquisa consegue verificar o antes/depois.  

 

Suzana – combinamos com a Prefeitura Regional uma intervenção com implantação e 

monitoramento. 

 

Cyra – após acerto com a Prefeitura Regional, podemos subir uma minuta da pesquisa para o 

site. 

 

Jabs – tenho dúvida sobre auditoria da pesquisa. 

 

Daniel Guth – a pesquisa tem protocolo na UFRJ, vocês podem fazer uma proposta de 

auditoria. 

 

Flavio – fez uma apresentação de dados sobre contagens, ao final foi realizado um debate 

entre os presentes. 

 

Cyra – esta apresentação é para se ter noção de como é usada a ciclovia, os problemas serão 

discutidos em outra etapa. Próximo item Apresentação OUFL – Infra cicloviária. 

 

Sasha – fez uma apresentação do “Acompanhamento das conexões da rede cicloviária sobre o 

Rio Pinheiros na operação urbana consorciada da Faria Lima”, já existe a resolução 001/2016  

publicada no Diário Oficial do Município. Em reunião do GGOUFL com a SPObras foi informado 

da necessidade de maior segurança técnica e indicado que será licitado primeiro o projeto 

executivo. Ao final da apresentação foi realizado um debate entre os presentes. 

 

Cyra – como o CTB pode intervir? 

 

Irineu – a Daphne está participando da reunião na Secretaria de Coordenação das Prefeituras 

Regionais, fizemos os projetos básicos. 

 

Suzana – o finalizado foi entregue para SMDU. 
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Cyra – próximo item da pauta Zeladoria, por conta de agenda não houve tempo hábil da SMT 

conversar com a Secretaria de Coordenação, então esse item ficou prejudicado, e será discutido 

na próxima reunião. 

Próxima item da pauta reunião sobre o 156. 

 

Isabel – na reunião realizada com a Comissão do CTB foi solicitado uma revisão do 156 e que 

alguns serviços pudessem ser indexados para facilitar a busca. Foi feito contato com Gabriela 

da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Inovação em Serviços Público da SMIT que fez 

algumas considerações sobre as solicitações e informou que algumas já estão sendo aplicadas.  

 

Cyra – explicou as mudanças solicitadas e as que já estão funcionado e passou para o próximo 

item Informe GT – SVMA. 

 

Sasha – fez uma apresentação sobre iniciativas com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, 

informou que uma carta foi entregue para o Secretário Natalini com ações já assumidas por 

essa Secretaria como: Plantios ao lado de ciclovias e ciclofaixas; Seminário de bicicletas; Uso da 

bike em parques e praças e criação do GT de Trabalho. Ao final da apresentação foi realizado 

um debate entre os presentes. 

 

Cyra – a Nancy vai adiantar sua fala sobre Proposta realizada ao CMTT de grupos técnicos para 

revisão do plano ciciloviário. 

 

Nancy – para criação do GT proponho o envolvimento de 04 setores: CTB – 02 pessoas; 

Prefeitura Regional – 02 pessoas da Prefeitura e 02 moradores da região; CET Planejamento – 

02 pessoas sendo um da SMT e um da CET; Área Operacional – 02 pessoas. Podemos começar 

com 06 Prefeituras Regionais, Vila Prudente, Capela do Socorro, Sé (Bom Retiro), Vila Mariana, 

Butantã e Pinheiros, escolhidas porque já possuem solicitações na CET. A primeira para se fazer 

um piloto seria na Vila Prudente. 

 

Suzana – o objetivo é fazer uma análise das solicitações, verificar na Prefeitura Regional o que 

existe, o que pensa e o que é possível. Podemos fazer um teste na próxima semana no formato 

sugerido.  

 

Cyra – os 02 moradores da região poderiam ser 01 do CADs e 01 do Conselho Municipal 

Participativo. 

 

Jabs – não concordo que o Prefeito Regional indique e o CADs nem sempre participa. 

 

Carolina Cominotti – seria melhorar decidir esta indicação com a presença do Secretário 

Sérgio Avelleda. 

 

Cyra – então marcamos uma reunião extraordinária para daqui 10 dias com a presença do 

Secretário Sérgio Avelleda, para decidir sendo pauta única. 

 

Flavio – como disponibilizar os dados abertos que a Secretaria já utiliza. 
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Suzana – dados abertos/informações legitimadas, cabe uma reunião específica para abrir 

dados acessíveis para qualquer pessoa e dados para a CET trabalhar, sugestão listar dados 

abertos para avaliar como está disponibilizado. 

 

Flavio – os dados já estão no site, precisamos dos dados da plataforma. 

 

Suzana – sugiro convidar uma pessoa da GIN (Gerência de Informática) da CET para participar 

de uma reunião, para se avaliar. 

 

Nancy – o banco de acidentes recebe as informações da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado e IML, temos um acordo de sigilo com essas fontes para não divulgar a base de dados. 

 

Flavio – nós já abrimos esses dados. 

 

Suzana – avaliar os dados solicitados não significa não dar informações. 

 

Flavio – sugiro marcar reunião específica. 

 

Cyra – o item Informe GT – Secretaria de Segurança Pública será discutido internamente pelo 

grupo da sociedade civil. Próximo item devolutivas -  bicicletas dobráveis, plano de metas, 

reportagem da Veja. 

 

Simão – fez uma apresentação sobre modelos específicos de bicicletas dobráveis e um estudo 

realizado em ônibus que já existem, de piso baixo e alto, para se conseguir um espaço físico 

adequado que não interfira na circulação das pessoas, informou que a norma da ABNT 15.570 

sobre ônibus está aberta para se consultar e opinar e finalizou propondo uma visita técnica ao 

Pari para se verificar na prática o estudo realizado. Solicitou que a visita seja agendada com 2 a 

3 dias de antecedência e no horário das 10h às 14h.  

 

Cyra – próximo item reportagem da Veja, precisamos do Secretário Avelleda para discutir esse 

assunto, perguntou ao André se teria alguma coisa a comentar? 

 

André – não me sinto à vontade de falar sobre esse assunto sem a presença do Secretário 

uma vez que a reportagem é contraditória.  

 

Cyra – próximo item Plano de Metas – Pesquisa. 

 

André – A ANTP se ofereceu para dar suporte e a buscar um patrocinador para viabilizar a 

pesquisa, contratou uma empresa e passou os parâmetros. Solicitamos ao Branco da ANTP 

marcar uma reunião com a Meli para trabalhar com a Comissão as próximas versões da 

Pesquisa, a reunião ainda não aconteceu e também não saiu a minuta da Pesquisa. 

 

Daniel Guth – o CTB quer participar da Bike SP – legislação. 
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André – precisamos avançar na regulamentação, estamos verificando a viabilidade técnica na 

SPTrans para apresentar na primeira reunião com a Secretaria, que ainda não aconteceu e 

depois apresentar na CTB. 


