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André – abriu a reunião. 

 

Sasha – foram sugeridos 7 itens para a pauta desta reunião e vocês reduziram para 3, quando 

serão tratados os demais?  

 

Nancy – o Programa de Segurança está em discussão na CET, será apresentado quando 

estiver pronto, ainda não temos uma data. 

 

André – em razão do tempo de reunião priorizamos os itens mais urgentes. 

 

Carlos Crow – sugiro colocar mais advertências de segurança no post. 

 

Vera – tá difícil entender o termo “acelera”, está causando problemas. 

 

Sérgio Avelleda – vou solicitar para a equipe de marketing enfatizar mais na segurança no 

trânsito. O termo “acelera” refere-se ao ritmo de andamento dos trabalhos. 

 

Simão – fez apresentação referente as duas reuniões realizadas com o grupo do CTB, na Santa 

Rita, sobre espaço físico adequado nos ônibus para bicicleta dobrável, finalizou dizendo que 

serão feitos protótipos para análise. 

Durante à apresentação houve um debate entre o grupo e ficou decidido que irão realizar um 

encontro para definir as linhas onde será realizada a pesquisa com uso dos protótipos. 

 

Magrão – parabéns pelo estudo e gostaria de dizer que já existe um processo aprovado, 

funcionando nas ruas no superarticulado. 

 

Simão – no superarticulado não será mexido. 

 

Magrão – dos 800 ônibus superarticulados em torno de 100 tem o suporte, é tão difícil adaptar 

os que já existem? 

 

Simão – foi feito um levantamento de viabilização do existente, o custo é alto. 

 

Magrão – podemos pegar os 100 ônibus superarticulados, mapear e redistribuir. 

 

Sérgio Avelleda – posso equilibrar somente os ônibus das mesmas operadoras, podemos 

discutir esse assunto na próxima reunião com a presença do Rodrigo, Shingai e Levi da 

SPTrans. 

 

Daphne – fez apresentação sobre ciclofaixas de lazer. 

Durante à apresentação houve um debate entre o grupo.  

 

Sérgio Avelleda – leva algum tempo para se ampliar as ciclofaixas de lazer, dependemos do 

patrocinador, o orçamento é apertado. Podemos apresentar sugestões. 

 

Carla – descontinuar a Guarapiranga por pouco uso não justifica, defendemos a continuidade. 
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Daphne – fez apresentação sobre Padrão de Sinalização em vias com e sem estruturas 

cicloviárias. 

 

Sérgio Avelleda – apresentou o modelo de placa de Orientação para Ciclistas. Queremos dar 

a noção de que existe uma rede que pode ser utilizada e com a sinalização proteger e efetivar o 

uso da rede.  

 

Carlos Crow – poderia se identificar nas placas se a via é plana ou não. 

 

Susana – o conceito para criação das placas considera o que está referenciado, onde tem 

bicicletário, infraestrutura local. 

 

Daphne – as placas podem mudar futuramente, serão instaladas nos totens da Paulista como 

projeto piloto, estamos abertos para sugestões. 

 

Nancy – conectividade fica para a próxima reunião. 

 

Susana – solicitamos que vocês informem na próxima reunião os pontos críticos nas conexões. 

 

Sasha – sobre conexões críticas já foram enviados 10 ofícios e não tivemos resposta. 

 

Sérgio Avelleda – se eu recebi passei para alguém, não concordo que fique sem resposta, até 

a próxima segunda-feira vamos localizar os ofícios e providenciar a resposta. 

Eu tenho um ponto que gostaria de solicitar a ajuda de vocês, comportamento inadequado do 

motorista de ônibus e táxi, proponho criar um programa de treinamento, peço que na próxima 

reunião apresentem sugestões.  

 

André - Sendo só para o momento, reunião encerrada. 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


