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FALA 1 

Interlocutor: Rene Fernandes  

Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e se apresentando como Secretário da 

Câmara Temática de Bicicleta, responsável pela interlocução entre os membros da CT, a SMT e 

a CET. Solicitou que todos os presentes fizessem uma breve apresentação e elogiou o horário 

da reunião. Após as apresentações, informou que, conforme Regimento Interno da Câmara 

Temática, deverão ser realizadas, por semestre, duas reuniões com a presença do Secretário 

Municipal de Mobilidade e Transportes e duas com a presença do Prefeito. Pediu que a SMT 

seja o interlocutor no agendamento das reuniões com o Prefeito. Ressaltou a necessidade de 

realizar uma reunião por mês com o Secretário Avelleda, que concordou com a proposta. Rene 

irá apresentar um calendário com sugestão de datas para a realização das reuniões mensais. 

Ele explicou que, seguindo a dinâmica das reuniões anteriores, o grupo da CT apresentaria 

sugestões de pauta para a reunião, mas ressaltou que havendo interesse/necessidade do poder 

público escolher o tema a ser debatido, levando-se em conta os assuntos considerados 

importantes para a sociedade civil no momento, não haveria problema. As duas pautas 

apresentadas foram: suspensão da ciclovia da Av. Ricardo Jafet e os R$ 30 milhões reservados, 

pela gestão anterior, para a implantação de ciclovias na cidade. 

 

FALA 2 

Interlocutor: Sérgio Avelleda  

Reforçou o discurso do Prefeito dizendo que a gestão não se posicionará contrária a bicicleta 
como modal de transporte na cidade, que apoia a política cicloviária em São Paulo. Lembrou 

que, apesar do processo de implantação de ciclovias ter sido acelerado nos últimos quatro 

anos, a cidade já contava com sistemas cicloviários antes da última gestão municipal – ciclovias 
e bicicletários no Metrô e CPTM; ciclorrotas no bairro de Moema implantadas pelo então 

Secretário de Transportes Marcelo Branco. Ressaltou dois pontos que considera importante: 1. 
Reconhece a bicicleta como modal ativo; 2. Haverá uma revisão no plano cicloviário de São 

Paulo. Sobre o segundo ponto, reforçou a necessidade de diálogo com os usuários das ciclovias, 
mas também com outros grupos interessados no assunto. A revisão do plano cicloviário 

também passa pelo crivo técnico: identificar possíveis erros de implantação e construir, em 

consenso com os interessados, uma solução. Citou como exemplo que necessita ser revisto as 
ciclovias construídas nas calçadas, quando colocam em risco a segurança dos pedestres. 

Ressaltou que, levando-se em conta a quantidade de ciclovias implantadas, é natural que 
ocorram erros, e a revisão no plano cicloviário servirá, também, para identificar e corrigir os 

erros. Afirmou que o Código de Trânsito Brasileiro garante a circulação de ciclistas nas vias que 

não possuem ciclovias e que, apesar do mais seguro e ideal serem as ciclovias segregadas – 
Paulista, Berrini, Faria Lima –, é necessária a implantação de ciclorotas em outras regiões da 

cidade, priorizando sempre a segurança do ciclista. Garantiu que a SMT está empenhada na 
utilização de ferramentas de engenharia voltadas à segurança dos pedestres e ciclistas. Como 

exemplo, citou a implantação de “Área Calma” na cidade e falou do projeto desenvolvido para a 
região de São Miguel Paulista, em parceria com a Bloomberg Foundation, que deverá ser 

implantado em breve. Além desse, mais vinte regiões da cidade receberão implantação de 

“Áreas Calmas”. 

 

FALA 3 

Interlocutor: Márcia Nogueira   

Reclamou das informações que circulam na mídia sobre a possibilidade de desativação de 
ciclofaixas e reforçou a necessidade de discussão do assunto com os interessados antes da 

decisão final do poder público. 
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FALA 4 

Interlocutor: Sérgio Avelleda  

Concordou e falou das dificuldades de ampliação da rede cicloviária em virtude da crise 

econômica, comum a todas as prefeituras brasileiras. Informou que a Prefeitura de São Paulo 

está com os investimentos contingenciados. Por isso, a SMT está em busca de parceiros para a 

implantação de projetos, incluindo os cicloviários, e consultando a resolução do Contran que 

permite a utilização de recursos financeiros de multa para a implantação de estruturas 

cicloviárias. Ressaltou a importância de construir conexões que aumentem as ligações entre as 

ciclovias existentes, pois, segundo ele, a construção da demanda passa pela disponibilização de 

estrutura cicloviária. 

 

FALA 5 

Interlocutor: João Octaviano  

Falou da utilização de práticas de engenharia para minimizar pontos de conflito, garantindo a 

convivência harmônica entre os modais. Disse que não há intenção de retirar ciclovias e 
reforçou a importância do diálogo para garantir a ocupação do espaço público de forma 

harmoniosa. Informou que precisaria se retirar para resolver questões operacionais da CET e se 

despediu. 

 

FALA 6 

Interlocutor: Sérgio Avelleda  

Continuou sua fala, destacando a importância de aumentar a conexão entre as redes 
existentes. Ressaltou que a prioridade do Prefeito João Dória é olhar para a periferia e 
considera imprescindível incentivar o uso do modal bicicleta na região, por ser um meio de 

transporte mais barato e saudável. Por isso é necessário aumentar a rede cicloviária na 

periferia, sempre priorizando a construção de diálogo entre os envolvidos. Falou sobre o “Bike 
Stop”, que está sendo lançado na CET, que consiste em disponibilizar espaço para que os 

ciclistas tenham acesso a estacionamento, vestiário, chuveiro, etc, mediante cadastro prévio 
dos usuários. O objetivo é que outros órgãos públicos e empresas da iniciativa privada também 

disponibilizem estrutura para os ciclistas. O Secretário solicitou que os membros da CT auxiliem 
no processo de regulamentação do Projeto de Lei de Subsídio ao Ciclista, do Vereador Police 

Neto, aprovado na gestão anterior. Pediu para que os membros enviem, no prazo máximo de 

dez dias, sugestões para o Decreto Regulamentador. 

 
 

FALA 7 

Interlocutor: Cyra Malta 

Pediu para que seja enviada uma minuta do Decreto para que os membros da Câmara 

Temática possam analisar. O Secretário ficou de encaminhar a minuta por e-mail. 

 

FALA 8 

Interlocutor: Sérgio Avelleda 

Continuou falando sobre a indefinição em relação à manutenção da rede cicloviária na cidade. 

 

FALA 9 

Interlocutor: Cyra Malta  

Sugeriu que o Secretário encaminhe uma normativa às Prefeituras Regionais e a CPO – 

Coordenadoria de Projetos e Obras, com a responsabilidade que cabe a cada uma, para a 

criação de um mecanismo de funcionamento da manutenção das ciclovias. 
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FALA 10 

Interlocutor: Suzana L. Nogueira  

Explicou que participou de várias reuniões sobre o assunto e que inclusive a Coordenação das 

Prefeituras Regionais já havia definido os fluxos e atribuições de cada órgão e a CET ficou 

responsável pela sinalização. 

 

FALA 11 

Interlocutor: Cyra Malta  

Informou que a Câmara Temática não foi informada sobre o assunto e que, sem conhecer o 

fluxo, não é possível cobrar providências dos responsáveis pela manutenção. 

 

FALA 12 

Interlocutor: Rene Fernandes  

Ressaltou que o assunto manutenção cicloviária não está disponível no SAC da Prefeitura. Ele 

tentou contato com o responsável, mas não conseguiu. 

 

FALA 13 

Interlocutor: Sérgio Avelleda  

Sobre a ciclovia da Avenida Ricardo Jafet, o Secretário Avelleda disse que ficou sabendo da 

implantação através de uma publicação em rede social. A Ordem de Serviço para a execução da 

obra é do dia 29/12/2016. Ele não foi comunicado sobre o assunto pela equipe de transição. 

SMT e CET não sabiam da implantação, por isso foi suspensa. O Secretário defende que, antes 

de qualquer implantação, deve haver discussão técnica interna, consulta aos interessados 

(Câmara Temática e outros) e só então a implantação. Não houve diálogo com a comunidade 

local. O local possui muitos buracos, sendo necessária uma obra estrutural antes da 

implantação da ciclovia. Além disso, há dúvidas sobre a maneira utilizada para a contratação 

dos serviços – Ata de Registro de Preços. A Ordem de Serviço prevê apenas a sinalização de 

ciclovia, sem obra estrutural. Questionado sobre o valor empenhado na ciclovia, o secretário 

disse não saber. Ressaltou que não há recursos disponíveis para a implantação e que, sob a 

orientação da atual gestão, o empenho financeiro para esta obra não teria sido feito. 

 

FALA 14 

Interlocutor: Márcia Nogueira  

Acha a ciclovia da Avenida Ricardo Jafet essencial porque conecta áreas importantes da cidade, 

mas considera que, se a CET propuser um espaço segregado no local com mais segurança para 

os usuários, será melhor. 

 

FALA 15 

Interlocutor: Suzana L. Nogueira  

Explica que o projeto da Avenida Ricardo Jafet foi feito há uma no, na época que caiu um 

pontilhão no local. A via não tinha buracos como hoje. Há graves problemas de afundamento 

que não podem ser resolvidos apenas com um recapeamento. 
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FALA 16 

Interlocutor: Marina Harkot 

Ressaltou a preocupação dos membros da Câmara Temática de Bicicletas de que os planos 

apresentados pelo Secretário Avelleda sofram interferência de acordos políticos da bancada 

aliada. 

 

FALA 17 

Interlocutor: Eduardo Magrão  

Concordou com Marina e se mostrou preocupado com a comunicação pelas redes sociais sobre 

assuntos cicloviários. Cada metro de ciclovia implantada há uma manifestação marcada. 

 

FALA 18 

Interlocutor: Rene Fernandes 

Sobre as pendências da última reunião da Câmara Temática, falou que na última reunião, 

realizada em dezembro, ficou combinado que eles teriam uma conversa com representantes de 

todas as regiões da cidade sobre os R$ 30 milhões de orçamento previstos para a política 

cicloviária. 

 

FALA 19 

Interlocutor: Suzana L. Nogueira  

Informou que tem o material e que foi realizada reunião para priorização de projetos em cada 

região, exceto Centro. A Zona Oeste focou muito com a conexão ao Centro. A proposta de 

todos os grupos foi a questão das conexões. Segundo ela, isso foi passado pela equipe de 

transição. 

 

FALA 20 

Interlocutor: Nancy Schneider 

Informou que estas informações estão na apresentação que será feita na próxima quarta-feira 

(08/02/2017). 

 

FALA 21 

Interlocutor: Sérgio Avelleda 

Propõe realização de reunião intermediária para dar encaminhamento às pendências e 

apresentar propostas de ciclorrotas viáveis para aumentar a conectividade, com prioridade na 

periferia. Os membros ressaltaram a importância de um trabalho de conscientização dos 

motoristas em relação à segurança dos ciclistas. 

 

FALA 22 

Interlocutor: Renata Falzoni 

Afirma que a implantação de Áreas Calmas e ciclorotas pode ser um grande passo conceitual na 

gestão da SMT, mas observa que a gestão Doria deveria parar de usar #aceleraSP, que isso 

vem sendo usado pelos motoristas quando ultrapassam ciclistas em alta velocidade. Lembra 

que a redução de velocidade na cidade foi muito importante para a segurança e respeito aos 

ciclistas. 
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FALA 23 

Interlocutor: Sérgio Avelleda  

Garantiu que não haverá alteração de velocidade na cidade. Sobre o #aceleraSP, disse que não 

é incentivo para correr nas vias, mas retomar o senso de urgência na resolução das questões 

da cidade. Informou que a CET irá aumentar a sinalização na região dos cinco radares que mais 

multam em São Paulo. O objetivo é acabar com o discurso de que há uma indústria da multa na 

cidade. Disse que o lema é “Trânsito bom é trânsito seguro”. Considera importante fomentar o 

turismo de bicicletas nos extremos da cidade – ex.: Marsilac. Irá trazer representantes da 

agência de comunicação da Prefeitura para ouvir sugestões na próxima reunião. 

 

FALA 24 

Interlocutor: Márcia Nogueira  

Ressaltou a necessidade de treinamento dos motoristas de ônibus, assunto tratado em reunião 

com o Prefeito Haddad, inclusive com a entrega de abaixo assinado com 50 mil assinaturas. 

 

FALA 25 

Interlocutor: Flávio Soares 

Sugere que o tema treinamento de motoristas de ônibus seja incluído no Programa de Metas da 

cidade. 

 

FALA 26 

Interlocutor: Rene Fernandes 

Sugere um levantamento dos motoristas de ônibus que causam mais acidentes com ciclistas, 

para reciclagem/treinamento. 

 

FALA 27 

Interlocutor: Sérgio Avelleda 

Concorda em realizar uma pesquisa para levantamento das informações. 

 

FALA 28 

Interlocutor: Flávio Soares 

Como encaminhamento final, solicita que SMT entregue, no prazo de quinze dias, os 

documentos abaixo para que os membros da Câmara Temática possam discutir e retomar o 

assunto na reunião de março: 1. Contraproposta de ampliação da estrutura cicloviária com base 

nas novas diretrizes e apresentação dos projetos de acalmamento de tráfego; 2. Proposta dos 

pontos relacionados à mobilidade ativa no Programa de Metas da SMT; 3. Proposta de Minuta 

do Decreto Regulamentador da Lei do vereador Police Neto. 

 

Sendo só para o momento, a reunião foi encerrada. 


