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Reunião da Câmara Temática de Bicicleta 
 

Data:  02 de fevereiro de 2021 (terça-feira) 

Horário: 10h às 11:30 (online) 

 
 

Participantes | Poder Público: 

  

1. Dawton Gaia - CET 

2. Diego Xavier Leite - SMT 

3. Eduardo Macabelli - CET 

4. Evely Trevisan Lacerda – CET 

5. Grasieli Souza - SMT 

6. José Eduardo Canhadas – CET 

7. Juliana Cruz – SPTrans 

8. Levi Oliveira – Secretário de Mobilidade e Transportes - SMT 

9. Luiz Gregório – CET 

10. Maria Teresa Diniz– Secretária Executiva do CMTT - SMT 

11. Maria Teresa Fedeli – SMT  

12. Nancy Schneider – CET 

13. Rosa Oliveira – CET 

14. Vanessa Pessoa – SMT  

 

Participantes | Integrantes da CTB, Usuários Temáticos e Regionais: 
 

1. Anderson Sutherland – CTB, zona Norte 

2. Kristofer Willy – Secretário Executivo – CTB  

3. Leandro Bazito - indicação / entidade 

4. Leonardo Gentile – indicação / entidade 

5. Lucian de Paula – CTB, zona Sul 

6. Paulo Alves – Bike zona Sul 

7. Sasha Hart – CTB, zona Oeste 

8. Thomas Wang – CTB – zona Sul 

 

Observadores: 

 

1. André Vernille 

2. Celia Moraes 

3. Caique Terenzzo 

4. Daniela 

5. Felipe Claros 

6. Felipe Catelani  

7. George Queiroz 

8. Henrique Pascon 

9. Lucas Caracik 

10. Raffaela Norcia 

11. Rogerio Viduedo 

12. Telma 
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13. Thais Oewel  

14. Vera Lang 

 

Kristofer – bom dia a todos. Acho que podemos iniciar com a atualização do Diego sobre o 

andamento das obras - conexões e requalificações -. 

 

Diego – Obs.: a apresentação será disponibilizada e integra esta Ata. A próxima pauta é 

sobre as reuniões regionais. Fedeli, gostaria de falar um pouco a respeito? 

 

Teresa Fedeli – bom dia. Obrigada Diego. A proposta que trouxemos para vocês é que 

façamos nossas regionais segundas e sextas; a escolha foi para intercalar com as vistorias 

que temos feito. As vistorias se atentam para as demandas de novas propostas, questões 

que devem ser melhoradas, obras em andamento, etc. Então a ideia e que tenhamos a 

regional e a vistoria intercalada para cada coletivo. Se concordarem podemos tirar os dias 

fixos no calendário de cada regional para não haver sobreposições e não ficarmos 

patinando no mês com as agendas. Obs.: continuou a apresentação do Diego que será 

disponibilizada e integra esta Ata.  

 

Dawton – gostaria de complementar que o importante é que todas essas vistorias e 

reuniões conjuntas que estamos realizando em campo estão sendo muito frutíferas para a 

construção da nossa rede cicloviária. Tem sido muito bom e ao término das mesmas 

percebemos que esses grupos com quem nos reunimos terminam nos ajudando a fazer um 

plano local.  

 

Teresa Fedeli – perfeito; reitero sua fala e agradeço a participação de todos aqui, pois tem 

sido fundamental; não só pelas vistorias, mas os coletivos têm sido muito ativos no 

WhatsApp enviando mapas, localização no google, fotos, vídeos, etc. Todos têm contribuído 

muito e as reuniões regionais serão muito oportunas para avançarmos no plano, organizar 

tudo com as outras prioridades discutidas nas oficinas e sacramentar o que se deseja para a 

malha cicloviária da cidade.  

 

Maria Teresa Diniz – passemos para as perguntas.  

 

Kristofer – mais uma vez bom dia a todos. Esse trecho citado da Nazaré de implantação de 

ciclovia é aquele próximo ao Monumento?   

 

Dawton – é o trecho de conexão entre Tereza Cristina e a Ricardo Jafet. Um trecho de 150, 

quase 200 m; faltou uma conexão entre essas duas vias. É na rua Tabor, aquela que fomos 

fazer a vistoria juntos; foi uma proposta que vocês trouxeram para fazermos uma conexão 

nesse último trecho. 

 

Kristofer – certo, a Praça do Monumento. É que ali o pessoal fala Nazaré e achei que fosse 

lá em cima. Sobre a Conselheiro Furtado, é o trecho lá embaixo no Glicério ou é um trecho 

um pouco mais para cima?  

 

Teresa Fedeli – é um trecho mais para cima. Se pegarmos toda a Conselheiro, ela estava 

com uma sobreposição de sinalização das faixas e dos panos e já foi praticamente tudo 

corrigido. Não me lembro que altura semafórica ela vai estreitando e há uma descida para 
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quem está na Conselheiro à esquerda... Kristofer: é a descida da Tamandaré. Teresa: isto, 

perfeito. Kristofer: ela deixa de ser uma avenida; realmente ali ficou bem confuso porque há 

um ponto onde o estacionamento vai ficar à direita da via, a ciclovia vai ficar entre os carros 

e, como na última vez que passei por lá os carros estavam parados onde a obra estava 

acontecendo, não dava para entender direito. Teresa: é exatamente este trecho, ali foi 

pintado e parece que melhorou para quem estava com dificuldade de visualização. 

Observamos depois que vocês trouxeram essa demanda aqui na CTB e tomamos as 

providências ao longo dela toda, pois merecia um acerto no projeto de sinalização.  

 

Leandro – bom dia. A gente já vem pedindo há algum tempo e vocês têm falado que já está 

pautado, mas a Milene Elias está há mais de três anos vandalizada e nós não temos ainda 

requalificação dela; Vitória Speers não volta, temos esse vácuo e também não há alternativa 

para a Tobias Barreto. A Cassandoca está fazendo algumas conexões, está trazendo muito 

mais ciclistas para aquela região e aí terminamos na Siqueira Bueno sem conseguir 

atravessar para a Radial ou Melo Peixoto. Disseram que a da Tobias Barreto não retornará; 

retiraram, chegaram a pintar, não há estacionamento de carros, não há nada lá, pois é do 

lado de um cemitério e não entendemos porque não há a via lá. A continuação da Radial 

não altera a Tobias Barreto e vocês disseram que iriam encontrar uma alternativa, mas não 

foi encontrada até agora. Já venho colocando esses pontos em algumas reuniões e não 

estamos tendo solução.  

 

Teresa Diniz – Teresa e Dawton querem comentar alguma coisa ou trataremos desse 

assunto nas vistorias regionais ou nas oficinas que estamos organizando?  

 

Dawton – rapidamente, estamos buscando alternativas sim, vamos encontrar juntos com 

toda certeza e complementar com nossas regionais.  

 

Teresa Fedeli – acho que as regionais cabem para abrirmos mapas, olharmos e o Diego já 

estava no processo; o Felipe Claros e o Thomas também enviavam material, e quando o 

faziam alguns eram georreferenciados e já estávamos mapeando isso. 

 

Leandro – na verdade sobre essas já comentamos e enviamos material; na primeira 

regional esta questão foi levantada e a Tobias Barreto – desculpa -, não dá para entender 

porque não há tráfego de veículos, não há parada e é um cemitério. Acho que é uma das 

ciclovias retiradas que realmente não tem volta.  

 

Maria Teresa Diniz – vamos aprofundar o debate nas oficinas porque nelas vamos ver o 

que conseguimos fazer, o que ficou faltando conectar, quais foram as novidades que não 

tinham sido discutidas nas oficinas anteriores e será um momento para retomarmos nosso 

planejamento para os próximos projetos. Estamos organizando isso com os mapas para 

sentarmos com vocês da mesma forma que fizemos naquelas dez oficinas regionais que 

trabalhamos em 2019.  

 

Leandro – eu acho legal, estamos dispostos a colaborar, mas volto a reiterar, são questões 

de cinco reuniões anteriores da câmara temática que vem se falando em requalificar a 

Vitória Speers, que vão fazer tal coisa e tivemos umas cinco ou sei respostas diferentes – 

está tudo gravado -; foi retirada a da Tobias Barreto sendo que não há motivo para isto e 
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penso que não temos mais margem para este assunto; devemos tratar de outros, estes têm 

que ter solução.  

 

Maria Teresa Diniz – estou entendendo sua colocação, estávamos o ano passado correndo 

muito para atingirmos a meta... ano passado vocês viram o esforço descomunal da equipe 

para cumprir a meta, não conseguimos bater completamente, mas conseguimos alcançar 

números expressivos na minha opinião, considerando a equipe que temos que não é 

enorme, a dificuldade de contratação, etc. Este ano estamos retomando o planejamento 

para fazermos uma coisa muito mais organizada e de acordo com vocês, conforme vocês 

vêm solicitando em diversas reuniões. Tivemos no ano passado a possibilidade de rotas 

novas que não foram previstas nas oficinas porque fizemos parcerias com as subprefeituras, 

porque teve asfalto novo, porque teve PPP da Habitação e porque enxergamos outras 

possibilidades de continuar construindo novas estruturas ciclo viárias na cidade. Este ano 

estamos com vocês, retomando o planejamento, não estamos elaborando nenhum projeto 

no momento porque estamos organizando os mapas do que já foi feito para marcarmos as 

oficinas com vocês e discutir as soluções das questões que não conseguimos abarcar no 

passado. Sem esta etapa inicial de planejamento eu não consigo sentar com vocês e 

resolver quais são os futuros projetos que vamos fazer. Temos recurso na LDO este ano 

para fazer mais ciclovias e ciclofaixas e precisamos planejar com vocês quais são as 

estruturas, quais são os locais que deram problemas, quais precisamos contornar e quais 

são as alternativas. Esse caso específico da Tobias, não trouxemos os mapas para 

discutirmos aqui hoje; não era uma pauta da reunião de hoje. Estou pedindo para 

aguardarmos o mês que vem as oficinas e discutiremos este (Tobias) e todos os outros 

casos já levantados.  

 

Leandro – entendo, mas reitero, se vocês forem buscar nas Atas e verificarem as 

deliberações, nenhuma foi feita. Repito, são retiradas (Vitória Speers e Tobias Barreto) ... 

(áudio cortado). 

 

Kristofer – Leandro, para sermos mais objetivos, se você continuar perguntando dessas 

estruturas eles vão continuar respondendo que não têm os dados e não vamos sair disto. 

Portanto, a primeira pauta da reunião regional deve ser sobre essas estruturas e deverá ser 

respondida. Ela não tem a resposta agora.  

 

Maria Teresa Diniz – Teresa, quando é a reunião dessa regional? Já temos a data? 

 

Teresa Fedeli – não, isto que eu queria fechar com eles. Sugeri serem às segundas e 

sextas; queria fechar com a norte, sul, oeste e leste para não sobrepor e realizar o mais 

breve possível. Temos que fechar o calendário, qual o grupo que prefere pela manhã e o 

que prefere à tarde. Vamos fazer e reitero o que a Teresa Diniz e Kristofer disseram, vimos 

numa correria danada, sei que as pautas já haviam sido discutidas em outras reuniões, mas 

nas regionais já entraremos no ponto, faremos as vistorias prévias dessas que você está 

citando e enfrentaremos os problemas buscando soluções. Podemos agendar essas 

reuniões em paralelo para não tomarmos tempo aqui.  

 

Kristofer – peço que seja dada prioridade para zona leste, pois há essa demanda e é uma 

zona grande da cidade que sofre muito com essas questões. Por favor, tragam essas 

respostas para eles; eu entendo e compartilho com ele, pois essas vias foram removidas, 
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mas agora vocês não têm a resposta e ficaremos num atoleiro sem fim. Portanto, peço que 

priorizem essas duas estruturas e que a reunião comece pela zona leste.  

 

Maria Teresa Diniz – combinado. O próximo é o André que fez algumas perguntas no chat. 

Você quer falar ou você quer que eu responda o que escreveu aqui?  

 

André – bom dia a todos. Meu nome é André Vernilli e sou da região do Ipiranga, mais 

precisamente Vila Gumercindo. Pedalo com o grupo aqui do Ipiranga e queria levantar uma 

solicitação que fiz no 156 que já está há 109 dias sem reposta. É um processo que trata da 

manutenção e condição da ciclovia da avenida Alcântara Machado que liga a Mooca até 

o estádio do Corinthians. Vi que houve alguns reparos, mas é uma ciclovia escura, com 

problemas de regularidade no piso, as árvores não estão sendo podadas, já bati a cabeça e 

quase caí para trás. Era isto que queria levantar e cobrar melhorias do poder público. O 

outro ponto se refere à ciclovia que foi implantada recentemente na Padre Machado; para 

quem desce da Domingos de Morais ela é extremamente perigosa e não houve 

preocupação nenhuma em tapar os buracos e imperfeições. Apenas pintaram e fizeram a 

sinalização. Quem desce por lá deverá descer com muita precaução sob risco de acidente, 

além do fato de motoristas que estacionam na ciclovia colocando a segurança de quem a 

utiliza em risco. Acredito que teria sido melhor se tivessem feito na paralela, que é a rua Luis 

Gois, pois tem um piso e simetria muito melhor em relação à Padre Machado. Obrigado. 

 

Maria Teresa Diniz – vou verificar quem da equipe poderia te responder. Thomas quer 

responder?    

 

Thomas –só para deixar registrado, o André sugeriu fazer ciclovia em terra e cascalho, mas 

terra e cascalho não é algo inclusivo, não é algo que todo ciclista consegue pedalar. O 

objetivo quando é feita uma ciclovia/ciclofaixa, embora eu não seja da PMSP, mas 

trabalhamos em conjunto, é dar a possibilidade de qualquer pessoa se deslocar em 

segurança; seja o ciclista iniciante até a pessoa mais experiente. Terra e cascalho não 

permitiria isso; p.ex. meu pai não andaria nesta ciclovia/ciclofaixa, mas se fosse de asfalto 

sim. A da Padre Machado eu já havia me comunicado por WhatsApp e também enviado e-

mail para a Teresa Fedeli que foi feito o Asfalto Novo, mas não foi feito nenhum conserto de 

sarjeta. Ela havia ficado de ver na SMSUB ou Subprefeitura que é responsável por este 

conserto de sarjeta que ainda não foi realizado.  

 

Teresa Fedeli – é isto, a demanda vocês trouxeram na temática, nos pegamos as imagens 

e passamos para a SMSUB porque eles também têm um prazo para recorrer com as obras. 

Temos que pedir uma devolutiva; passei lá na segunda e vi que não tinha sido feita, mas 

está na lista que solicitamos para SMSUB organizar essas demandas.  

 

Thomas – a última coisa que o André comentou vou responder porque moro aqui do lado. 

Ele falou da Luis Gois, e sim, a Luis Gois tem projeto, fizeram uma marcação no solo, mas 

não começaram a pintar e deve estar na relação que será sinalizada em breve. A Padre 

Machado, um adicional, não fizeram a travessia dela para a Domingos ainda.  

 

Maria Teresa Diniz – Dawton e Teresa gostariam de complementar? Esta questão do 156 

chegou para nós?  
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Teresa Fedeli – a Padre Machado chegou via câmara temática e encaminhamos direto para 

o Secretário Adjunto de SMSUB pedindo providências. A questão da travessia da Padre 

para a Domingos vamos checar o projeto para ver se ficou alguma pendência de conexão.   

 

Maria Teresa Diniz – André, vou verificar o processo do 156 que você colocou no chat e 

daremos um retorno. Passarei a palavra para o Secretário porque ele tem outro 

compromisso às 11:00.  

 

Secretário – bom dia a todos. Primeiramente gostaria de justificar minha ausência na 

reunião anterior; coincidiu uma agenda com o Prefeito e, portanto, não foi possível minha 

participação. Gostaria de agradecer também a todos vocês e o time da SMT que está 

empenhado nesta relação, buscando o diálogo com a CTB. É muito interessante 

avançarmos no Plano Cicloviário, mas numa condição em que esta relação seja 

estabelecida, que entendamos e compreendamos as sugestões de melhorias. O olhar de 

quem faz uso da ciclovia no dia-a-dia é importante no sentido de procurarmos sempre fazer 

o melhor. Gostaria também de agradecer o Diego pela apresentação trazendo as 

atualizações. Quanto às questões que foram colocadas, o nosso objetivo não é deixar 

ninguém sem respostas, ao contrário, é tratar todos os temas. Tivemos a queixa bastante 

enfática do Leandro, mas o que precisamos melhorar iremos melhorar e vamos manter o 

alinhamento entre a equipe da SMT e todos os participantes da CTB; vamos buscar uma 

avaliação conjunta nos debates das nossas reuniões e buscar o melhor encaminhamento no 

que diz respeito às vistorias e reuniões regionais. Pode ser que minha sugestão não seja 

aceita e sim de uma outra pessoa, mas que possamos ter sempre o mesmo entendimento. 

Às vezes não é possível buscar uma alternativa que alguém almeja, mas é importante 

discutirmos e buscar a melhor alternativa e mantermos um equilíbrio. É igualmente 

importante quando houver algum conflito, seja na execução do projeto ou de rota, 

alinharmos rapidamente para não desmotivarmos ninguém do grupo. Se uma ou outra 

pessoa ficar desmotivada em função de uma demanda, é preciso estarmos atentos para 

manutenção de uma unidade entre todos os participantes. Isto faz parte do diálogo 

democrático e quando todos nós entendemos e compreendemos o processo, colheremos 

muitos frutos para o bem da cidade. Estamos sempre abertos e se houver alguma demanda 

específica, alguma questão que precisa ser tratada com um olhar mais técnico, poderão nos 

enviar que daremos toda a atenção. Buscaremos melhorar as conexões e de fato formar 

uma malha viária; também moro na zona leste, entendo perfeitamente a questão que foi 

levantada e o objetivo de nossas reuniões é utilizarmos o recurso da melhor forma para 

conseguirmos de fato atender quem usa. Na condição de representantes do poder público e 

afim de melhorarmos a infraestrutura do Plano Cicloviário, a participação de vocês é muito 

importante. Não fiquem desmotivados por um fato ou outro, pois vamos melhorar nossos 

processos, nossos diálogos para que juntos possamos escolher a melhor alternativa para 

ampliação do Plano Cicloviário. Pensando também no cuidado com a manutenção e 

requalificação pois não é somente fazer. Esta é uma outra coisa que eu já havia pedido no 

âmbito da SMT, pois o fazer e imediatamente ter que rever o projeto porque não ficou 

adequado também não é bom. Portanto, é importante a colaboração de todos, melhorarmos 

nossa interlocução e minimizarmos os problemas de sinalização e de segurança entre 

outros. Precisamos avançar, mas também com qualidade e que o item segurança esteja em 

primeiro lugar. O ciclista se sentindo seguro irá incentivar outros a utilizar esse modo que é 

muito saudável. Agradeço a participação de todos, vi aqui um debate muito qualificado, que 
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amam o tema e vamos nos aproximar mais no sentido sempre de fazer o melhor. Obrigado 

a todos.  

 

Kristofer – obrigada pela presença e pelo discurso também; gostei da prioridade da zona 

leste.  

 

Maria Teresa Diniz – obrigada, Secretário. Fique à vontade. Queria apenas complementar 

uma das respostas que o Thomas fez em relação a pista de cascalho na fala do André. 

Além da trepidação, do desconforto em relação aos diversos usuários que o Thomas 

explicou muito bem – é preciso incluir todos, não é feita apenas para atletas – , precisamos 

também respeitar todas as normativas do CONTRAN. Há regras de trânsito que precisamos 

respeitar, todas as sinalizações de solo, vertical e nesse piso que não tem esse acabamento 

não conseguiríamos aplicar essa sinalização horizontal. á também a questão de segurança 

viária em si em relação às derrapagens. Não há um tempo de reposta maior na frenagem; 

portanto, todas essas questões técnicas também nos preocupam em relação à segurança 

viária nos cruzamentos. Quando você está em locais onde há cruzamentos, ou a ciclovia 

tem gradil ou ela está um pouco mais próxima da via, enfim, gera mais insegurança. Por 

último, existe também uma falsa percepção de permeabilidade em relação as áreas de terra 

batida. Ela precisaria ser muito compactada para que a bicicleta conseguisse circular sem 

atolar, sem empoçar água quando chove e aí ela deixa de ser permeável. Prosseguindo, 

Thomas, por favor. 

 

Kristofer – acho que o Thomas está com problemas técnicos.  

 

Felipe – tenho duas perguntas para fazer e a primeira é sobre a reforma da ciclovia do 

monotrilho. Ela está acontecendo e recebemos perguntas a respeito disso: o que justifica a 

reforma dessa ciclovia sendo que foi entregue recentemente?  Ela está com pavimento 

asfáltico e parece que está sendo trocado por concreto. A segunda questão é que me 

parece – e aí observamos junto com outros conselheiros – , que há uma prática se 

proliferando na cidade de algumas pessoas utilizando o carro como um instrumento de 

obstrução de implantação de novas ciclofaixas. Eles deixam os carros parados e evitam que 

os trabalhos continuem. Até há algum tempo atrás as placas de proibido estacionar eram 

colocadas no traçado antes da implantação da sinalização horizontal, mas parece que este 

processo mudou e aí queria entender se não faria mais sentido que a placa viesse antes da 

sinalização para legitimar uma eventual necessidade de remoção do veículo ou qualquer 

obstrução que impeçam o avanço das obras.   

 

Teresa Diniz – há alguém que possa responder a respeito do trabalho da sinalização? 

 

Teresa Fedeli – o Dawton saberá responder melhor, mas na Lacerda Franco a queixa foi ao 

contrário; colocamos primeiro o posteamento quando ainda não havia uma acomodação do 

que iria ocorrer no bairro e eles acabaram recebendo multas. Houve um processo onde 

temos que primeiro acomodar as placas, o que vai implantar e informar que será fiscalizado 

para multar. Ocorreu ao contrário e fomos questionados por isso. De qualquer maneira o 

Felipe tem razão, temos recebido muitas fotos de carros que param para evitar a obra. Foi 

interessante que fizemos um trabalho bem bacana com a subprefeitura da Mooca; a equipe 

deles fez um trabalho de porta a porta. (caiu a conexão dela). 
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Kristofer – queria acrescentar na fala do Felipe Claros que colocou uma questão muito 

relevante que são esses movimentos organizados que estão parando os carros para impedir 

as obras das ciclovias. É um movimento organizado para sabotar obra pública e se formos 

estudar a fundo, é uma lei de segurança nacional. É um tanto perigoso, impede a 

construção de um bem comum. É necessário mais atenção da PMSP em relação às obra 

públicas, isso é uma sabotagem.  

 

Teresa Fedeli – não sei até onde me ouviram, pois caiu minha fala; eles bateram na porta 

de cada morador para explicar o que estava acontecendo, trocamos fotos e o pessoal da 

operação também passou com viaturas. Fizemos um trabalho conjunto com a subprefeitura 

local e a operação da CET dando todo o apoio. Temos visto que por vezes o próprio ciclista 

se queixa de que há um trecho que ficou ruim e quando vamos olhar, há a marca de um 

automóvel. Sobre a monotrilho eu havia entendido que essa requalificação já acabou. É uma 

obra nossa e há sempre um relatório prévio onde somos questionados sobre o porquê que 

está requalificando. A empresa faz o relatório prévio, tira fotos, mostra os trechos que estão 

ruins e faz a troca apenas nos trechos ruins. Nas primeiras reuniões que participei aqui 

questionaram trechos da Faria Lima e quando eu andei vi que havia extração de corpo de 

prova, grama que nasceu, trinca que não vemos, etc. Temos todos esses relatórios que 

poderão ser apresentados para quem é o bairro, para quem tem dúvidas, para que isso seja 

sanado e não pareça que estamos quebrando algo sem necessidade.  

 

Dawton – apenas para complementar, pela primeira vez estamos conseguindo requalificar 

antes de destruir totalmente. Isso é o mais importante. É claro que vistoria prévia também é 

muito importante, pois é nela que é detectado onde há necessidade de fazer a obra 

requalificando e melhorando a qualidade desses trechos e essas vitorias estão ocorrendo 

em todas essas vias. Com toda certeza não estamos fazendo obra onde não há 

necessidade. Como a Fedeli falou, é feito um registro fotográfico antecipado que é provado 

posteriormente para podermos contratar a obra.   

 

Maria Teresa Diniz – obrigada Dawton. Vamos tentar ir um pouco mais rápido por causa do 

horário; temos ainda vários pontos de pauta para tratar.  

 

Anderson – só queria enfatizar mais uma vez sobre a Ataliba Leonel. Agora há crateras nas 

quatro entradas para o acesso, para a faixa de pedestre, para a calçada compartilhada ou 

para as ciclofaixas na Ataliba Leonel próximo da delegacia que é do presídio feminino, com 

a Zachi Narchi. Inclusive na página do Bike zona norte há o relato de dois ciclistas que 

caíram e a sorte foi que foi na calçada, pois se tivessem caído na ciclofaixa ou fora dela, 

algum carro poderia ter passado por cima. Na sexta feira devo passar por lá, vou fazer fotos 

e enviar para vocês por e-mail porque na minha última fala sobre esse assunto, havia sido 

acertado de vocês finalizarem em janeiro. Já estamos em fevereiro e o buraco ficou pior, 

pois cada vez que passam, como é barro, só está fazendo buraco.  

 

Maria Teresa Diniz – obrigada Anderson. Verificaremos para dar um retorno ou há alguma 

resposta sobre isto agora? 

 

Teresa Fedeli – o Anderson já havia trazido esta questão e havíamos passado para 

SMSUB. Não temos os contratos para fazer todos os serviços; várias geometrias fazemos 
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por aqui e enviamos para as equipes próprias, então peço desculpas. Vamos reforçar isso 

com a equipe da sub local ou se não com a equipe da SMSUB. É justo seu pedido.   

 

Teresa Diniz – obrigada, Teresa. O último inscrito é o Paulo e depois passaremos a outro 

ponto de pauta.  

 

Paulo – bom dia a todos. Tenho apenas uma questão a levantar em relação às estruturas 

temporárias das obras. Algumas obras aqui na zona sul – Atlântica e Teotônio Vilela – , não 

estão recebendo os cones para indicar um caminho alternativo para o ciclista enquanto a 

obra está ocorrendo. Já observamos que essas duas estruturas estão com esse tipo de 

problema. Na Atlântica quem conhece ainda consegue pegar ruas internas, mas o problema 

é para quem não conhece. 

 

Maria Teresa Diniz – você está se referindo à canalização de obras que organiza por onde 

o ciclista deve ir ou você está dizendo que deveria existir sinalização para rotas alternativas 

para o ciclista?  

 

Paulo – poderia ser ou rotas alternativas, que considero mais complicado, é mais 

abrangente, ou simplesmente colocar cones no corredor de ônibus. Isso dependendo do 

horário do fluxo do dia: por ex. pela manhã acho que deveria ser no sentido bairro, pois aí 

não teria problema de trânsito e no final da tarde no sentido oposto. Seria uma das 

soluções. Seria importante colocar os cones assim como foi feito na Berrini ou na Faria 

Lima. 

 

Maria Teresa Diniz – vamos verificar. Alguém da equipe sabe sobre essas vias a que ele 

está se referindo? Precisamos fazer algum estudo complementar?   

 

Teresa Fedeli – temos que reforçar, pois neste início de ano tivemos queixas do pessoal da 

zona oeste, da Eliseu e acho que mais alguma. Pedimos para o Michael, nosso engenheiro 

de obra, que foi em campo reforçar. Enquanto houver a obra é feita a canalização e deveria 

ficar até terminar a obra. Há um jeito certo de fazer para os carros não entrarem, há a 

distância correta e vamos reforçar isso. É para existir a estrutura dos cones sim e é algo 

temporário enquanto é feita a requalificação.  

 

Paulo - mais uma dúvida, vi que a avenida Gushiken será requalificada, mas tenho dúvida 

sobre esta estrutura, de como seria esta obra; será quebrado todo o pavimento? Lá temos 

um concreto pigmentado em boa parte da estrutura que ainda é bastante novo, mas 

principalmente nas esquinas há necessidade da quebra porque temos guias de calçadas 

levantadas. Outro exemplo são as entradas e saídas de garagens que priorizam o carro e o 

ciclista fica naquela ondulação e aí também seria um outro ponto a se quebrar. O problema 

seria retirar o concreto pigmentado e colocar o cimento que está sendo feito nas ciclovias 

porque lá temos uma ciclovia compartilhada, se for colocado o cimento cinza, mesmo 

sinalizando com as bordas brancas, vai acabar causando uma confusão entre pedestre e 

ciclista. Acho que teria que ser concreto pigmentando. Basicamente pigmentar o concreto 

que pode ser feito com xadrez. Qual seria o método?  
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Maria Teresa Diniz – temos dois manuais de projeto que seria legal que você desse uma 

olhada; vou colocar o link no chat. Um é o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias1 e o 

outro é o Manual de Sinalização Urbana da CET2, que está na página de publicações da 

CET (volume 13). Nesses manuais temos os detalhes de como o projeto deve ser 

elaborado, principalmente para os casos em que há exceções, casos mais complexos, como 

o que chamamos de ciclofaixa partilhada, compartilhada, que têm regras diferentes. Quando 

o espaço é compartilhado separado – um espaço para o pedestre e um para o ciclista – , a 

sinalização tem que ser bem contrastante e é sempre um conflito, pois o pedestre às vezes 

não percebe e pode entrar dentro da área da ciclofaixa e ser atropelado. Quando é 

compartilhado e os dois podem andar no mesmo lugar, como Sumaré por exemplo, se você 

sinaliza que é vermelho o ciclista pensa que é só dele e aí pode haver confusão e o ciclista 

poderá até brigar com o pedestre porque acha que o pedestre está no lugar errado. Sugiro 

que dê uma olhada para verificar como são as regras da CET para entender qual é a 

diferença e como tratamos cada caso.  

 

Paulo – maravilha. É só para enfatizar mesmo porque lá é uma ciclovia partilhada – uma 

parte pedestre e uma parte é a ciclovia mono direcional – , inclusive existe um trecho que 

não foi concluído; no trecho final faltou uma das mãos ser finalizada, mas isto podemos 

discutir regionalmente. Também há um problema de rampas de entrada e saída; seria 

possível fazer a rampa para o carro ao invés de fazer para o ciclista.  

 

Teresa Diniz – acho que o lugar poderia ser mostrado na vistoria para vermos exatamente 

onde você está falando e estudarmos esse caso específico.  

 

Thomas – estava conversando com o Dawton e a Teresa na vistoria que fizemos no 

Jabaquara e Moema e uma dúvida que surgiu é que nas ciclovias, algumas são antigas e 

em concreto pigmentado e outras são inteiras pintadas em vermelho e no Manual novo, se 

não me engano, elas não têm a pintura inteira vermelha. Fiquei com esta dúvida porque na 

Domingos de Morais – ciclovia – ela está inteira em vermelho e o trecho que ela está 

ciclofaixa não está inteira (trajeto) em vermelho. Quando falei com eles foi comentado que 

havia a equipe veria tecnicamente como isto entraria no Manual.  

 

Teresa Diniz – ficou no Manual que o vermelho (tapete vermelho) é feito só nas 

aproximações mesmo; não importa se é uma ciclovia ou ciclofaixa. Vou colocar no chat o 

link do MSU para vocês e poderão dar uma olhada. É o volume 13 e saiu no final do ano 

uma revisão.  

 

Thomas – sobre as áreas em que há conflito com pedestres onde há a ciclovia na calçada 

ou no canteiro onde tenho circulação de pedestres, como no caso da Sumaré que é 

compartilhada, não pintar inteira de vermelho eu entendo, mas nos casos em que eu tenho a 

ciclovia que é separada como a da Paulista – inteira ciclovia e não deveria ter pedestres – , 

está gerando confusão em alguns lugares. Na Paulista, na Praça do Ciclista, várias vezes 

há pedestres andando porque ele acha que ali não há a ciclovia, ela está somente no 

concreto cinza e a Praça já é cinza. Em alguns locais penso que deveria ser inteiro 

vermelho; pelos menos nas áreas onde há pedestres andando na ciclovia.  

                                                           
1
 https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br  

2
 http://www.cetsp.com.br/media/1100702/MSU-Vol-13-Espaco-Cicloviario-Rev01.pdf  

https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.cetsp.com.br/media/1100702/MSU-Vol-13-Espaco-Cicloviario-Rev01.pdf
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Teresa Diniz – mas próximo à faixa de pedestre temos o tapete vermelho de aproximação.  

 

Thomas – não em todas as faixas. Posso tirar fotos de algumas na Aclimação que acho que 

o Diego mostrou na apresentação.  

 

Teresa Diniz – vamos ver então onde está dando conflito e podemos reforçar e ajustar o 

projeto. Há regras que são padrões e há situações específicas que vão exigir projetos 

específicos.  

 

Teresa Fedeli – o Lucian havia comentado no Face que era uma travessia da Paulista e 

acho que vale a pena fazermos um apanhado de quantas são e quais os trechos. O 

pedestre fica parado e como está em cinza ele entende que o espaço é para ele.  

 

Teresa Diniz – na Paulista, como há um volume muito grande de circulação, há dificuldade 

de respeito às normas de trânsito. Muitas vezes os pedestres não respeitam o semáforo, 

vão em bando e atravessam na hora que não deveriam atravessar. Temos que entender a 

dinâmica deles e protegê-los. É importante, sim, estudarmos esses casos e encontrarmos 

uma forma mais segura de todos compartilharem os espaços.  

 

Kristofer – acho que isto é até objeto para uma próxima pauta.   

 

Teresa Diniz – isso. Tivemos uma discussão na CTMP... Kristofer: é eu tenho contato com 

o pessoal e estão bravos com a ciclovia no Viaduto 9 de Julho; teremos que pautar isso 

numa próxima reunião porque eles estão publicando artigos; faço parte do CidadeaPé, e 

recebo os emails e isso vai gerar um conflito. Portanto, seria legal tentar um diálogo com 

todos.  

 

Teresa Diniz - eu acho que nas oficinas regionais da forma como fizemos, além da questão 

das rotas, de traçarmos prioridades, da falta de conexão, há alguns temas do planejamento 

de bicicletas da execução do Plano Cicloviário, que mereciam reuniões específicas 

temáticas. Por exemplo, a questão do estacionamento, paraciclos, bicicletários, a questão 

do compartilhamento com o pedestre, a questão até da contagem e do volume, enfim, há 

outras formas de debatermos esses assuntos com vocês. Acho que temos que organizar 

algumas oficinas que serão temáticas e não regionais.  

 

Kristofer – bom, acho que não temos mais perguntas, vamos passar para o próximo item 

da pauta que é campanhas de fiscalização.  

 

Teresa Diniz – vocês pediram esse ponto de pauta, quem vai falar? Gostaríamos de ouvir 

as ideias de vocês.  

 
Kristofer – pensamos em campanhas de conscientização do motorista, pois não temos 

mais visto isto: “não estacione na ciclovia”, “respeite o ciclista”, etc. Elas aconteceram por 

um tempo, mas agora faz tempo que não vemos. Não tem tido nenhum tipo de material 

próprio explicando as ciclovias e tudo mais. A ausência de campanhas cria situações como 

as da zona leste, do pessoal estacionar para interromper as obras e tudo mais. Acho que 

está faltando isso nos canais de comunicação da PMSP.  
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Teresa Diniz – alguém mais quer falar sobre as campanhas?  

 

Thomas – vou fazer um complemento. Antigamente havia algumas placas p.ex. “na 

conversão dê preferência ao pedestre”. Talvez, quando possível, incorporar novamente nos 

projetos porque esta placa dura, é diferente das faixas que acabam se desgastando e é algo 

constante. Nas faixas, como o Kristofer falou, acho que desde 2014/2015, não vejo mais 

faixas de vinil onde vocês colocam “ciclovia em manutenção”. Retomar essa prática em 

alguns pontos principais seria bom. Locais onde há muito ciclista passando e ainda não há 

estrutura ou está em implantação; também quando estão em reformas, quando não há os 

cones, poderia ser interessante.   

 

Kristofer – nos pontos de conflitos também; teremos agora o retorno das aulas e muitas 

escolas não têm ciclovias próprias e aí se tornam estacionamento ou via alternativa de 

tráfego para os veículos. Vejo muito isso no meu caminho no dia a dia. Se formam aquelas 

filas duplas horríveis para os pais deixarem as crianças nas escolas e a ciclovia acaba 

virando a rota para quem quer seguir o tráfego ou local de embarque e desembarque da 

criança. Acredito que aliado a isso, sempre houve a campanha da PMSP de volta às aulas - 

“não pare em fila dupla” -, acho que esta campanha poderia abarcar agora o ciclista. 

“Respeite a ciclovia, não estacione” ou “as crianças vêm para a escola de bicicleta também”; 

é algo que a prefeitura não fez mais de alguns anos para cá. Temos sentido a ausência 

disto e começamos a sentir os impactos. Como aquela campanha muito antiga do cinto de 

segurança que foi muito martelada e hoje temos a cultura de usarmos mais o cinto; faz parte 

e acaba influenciando a consciência da população.  

 

Thomas – outra coisa é que tenho visto muitas postagens de vocês nas redes sociais tais 

como os posts educativos. É muito bom fazer, mas há alguns que são reciclagem e outros 

eu não entendi muito bem o objetivo. Se for possível, gostaríamos de sugerir algumas frases 

para serem usadas nos posts das publicações que estão sendo feitas nas redes sociais.  

 

Teresa Diniz – sim, é possível, por exemplo o quê? 
 
Thomas – podemos criar um documento e compartilhar com vocês. Outro dia vi um post 

que dizia algo como “pedestre não ande na ciclovia”. Ok, temos que explicar para o pedestre 

que quando há ciclovia ele não deve andar pois é perigoso para ele, mas postar algo como 

“ciclista é legal ficar na ciclovia” é estranho. Inclusive rolou um meme que a galera publicou 

– Vital Brasil (foto). Na foto havia um pedestre e um ciclista em uma calçada que deveria ter 

uns 80 cm de largura, um ônibus articulado passando do lado, em uma avenida que tinha 

três pistas. Penso que poderíamos alinhar alguns detalhes, pois na medida que se posta 

uma foto desta e diz “ciclista use a ciclovia” em uma avenida onde não há ciclovia, não faz 

muito sentido. A Célia fala aqui no chat que campanhas educativas são imprescindíveis, 

principalmente agora que o sistema cicloviário está sendo ampliado e teremos mais ciclistas 

nas ruas. Acho que podemos ajudar vocês a afinar essa comunicação com o ciclista e o 

pedestre. O pessoal da CTMP também poderia ajudar bastante neste aspecto.   

 

Teresa Diniz – se vocês quiserem fazer uma reunião mais organizada e trazerem casos 

concretos para mostrar para gente, algumas coisas que acham que poderiam ser diferentes, 

podemos mostrar o que tem sido feito e dizer o porque entendemos que é assim ou assado. 
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Há uma equipe específica de comunicação para este fim. Existem algumas regras de 

comunicação que talvez nessa reunião a Vanessa possa explicar para vocês, além de 

estudos e campanhas de segurança viária. Quando realizamos as campanhas o enfoque é 

para quem está causando maior problema, inclusive do ponto de vista da segurança viária, 

p.ex. álcool e drogas, motociclistas como os grandes vulneráveis de mortes no trânsito, 

pedestres como as grandes vítimas e, em uma campanha só, não é possível abarcar tudo. 

As campanhas mais pesadas, para terem um resultado do ponto de vista de volume e 

numérico maior, têm como enfoque os problemas mais graves. Seria legal fazer uma 

reunião com vocês para trazerem dicas que consideram que seria legal ou coisas que 

acham que não estamos fazendo bem; podemos marcar com a Vanessa. Não há como 

fazer uma campanha somente para o ciclista, teremos que fazer também para o pedestre.    

 

Vanessa – Thomas, vamos marcar esta reunião como a Teresa está falando para pegar 

suas dicas, mas precisamos de ajuda especialmente com o ciclista respeitando o pedestre. 

Pedalo todos os dias na Sumaré e está muito complicado, há muita briga, ciclistas gritando e 

todos os dias tenho que parar e dizer “gente, pelo amor de Deus não vamos brigar, o 

espaço é compartilhado”. Está super agressivo, ontem um colega nosso empurrou uma 

idosa e estou preocupada com isso porque temos que ter responsabilidade e entender que o 

espaço é para todos. A Sumaré está lotada de pedestres, bem bacana, todo mundo fazendo 

exercício, todo mundo ocupando a rua e penso que é esta cidade que a gente quer ver. Está 

cheio de bicicletas, mas uma campanha também neste sentido seria bom, pois está 

incomodando. Preciso da ajuda de vocês com isso também. Temos o Twitter e Instagram da 

CET, onde há mais de um milhão de pessoas e é o nosso grande canal; o canal da SMT 

não tem tanto usuário assim, é mais institucional. Percebemos que quando fazemos 

postagens de bike, vocês nos ajudam muito a comentar defendendo pois ainda temos a 

galera que entra para reclamar, para xingar, que acha que não tem que ter ciclovia, que é 

desperdício de dinheiro público, enfim, este tipo de comentário. Neste momento o que 

podemos fazer é trabalhar bem a rede social e penso que é muito legal o que a Teresa está 

propondo - reunião com vocês -, para realizarmos esses ajustes. Mas precisamos da ajuda 

para o olhar para o pedestre.  

 
Leandro – gostaria de avisar para participarem conosco da bicicletada que faremos na 

avenida Melchert com distanciamento, máscara e tudo mais; passaremos na 

ciclovia/ciclofaixa que está sendo implantada porque os comerciantes e subprefeito se 

reuniram e estão fazendo uma campanha contra a ciclovia. Inclusive se o pessoal da CET 

puder participar com carro de apoio seria bom. Vamos sair da Praça do Ciclista às 18:00. 

Uma pergunta é que se na rua João Simão de Castro, na Vila Sabrina, a ciclovia está dos 

dois lados pelo canteiro central na avenida?  

 

Teresa Diniz - Anderson, você mudou de assunto, estávamos falando de campanhas, 

vamos tentar ficar na pauta, pois senão não terminamos hoje. Vou pedir para a Fedeli te 

responder isso por e-mail, pode ser?    

 

Anderson – sim, pode. Sobre campanha eu até deixei uma frase aí. Estou pedalando há 

uns vinte anos e acho que essa campanha tem que ser global, concordo com vocês. Não 

pode ser somente focada no ciclista, pois ele não é o suprassumo da sociedade como um 

todo. O pedestre para mim está em primeiro lugar, mas há muitas pessoas que só estão 

ciclistas, não tem o espírito de ser ciclista.  
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Leandro – nós temos o material do workshop e no pilar de fomento à cultura é falado em 

programas educacionais e demos algumas dicas lá. Vocês tem esse material, correto?  Uma 

das coisas que foram muito faladas foi sobre as escolas, ter mobilidade para as crianças nas 

escolas. Lembro de um programa que havia com o Detran que levava crianças, andávamos 

de bicicleta, enfim, acho que dá para ter um programa nas escolas municipais para fazer um 

movimento. Termos no calendário um evento sobre mobilidade ou até mesmo uma palestra 

sobre o assunto para a criançada. Seria interessante. Nesta reunião sobre campanhas 

acredito que possamos fazer muita coisa, além de cartilhas, entre outros. Acho também que 

na Sumaré falta sinalização sobre o compartilhamento, deveria ter uma parte diferenciada. 

Há uma sinalização embaixo do minhocão que as pessoas (ciclistas e pedestres) não 

entendem bem; deveria ser feito algo mais intensivo. No Minhocão há pessoas pegando o 

ônibus, há pessoas fazendo entrega, pessoas da mobilidade, motos e é um fluxo mais 

complexo. Sugiro então levantar o material do workshop, pois já há muita coisa legal.  

 

Kristofer – de fato o assunto demanda uma reunião própria. 

 

Teresa Fedeli – em cima do que o Thomas falou, todas as obras tem que ter a faixa vinil e 

os banners falando da obra. As que não têm, quando vocês comunicam, reforçamos com os 

responsáveis para que conversem com as empresas. Faz parte do contrato.  

 

Teresa Diniz – lembrando o que a Vanessa falou sobre um trabalho de educação com o 

CETET que está interrompido, além do material das oficinas comentado pelo Leandro, 

temos uma cartilha de pedestre e cartilha do ciclista; podemos trabalhar e atualizar esse 

material também.  

 

Kristofer – acho que o ponto agora é a fiscalização e nosso questionamento bem específico 

é se não é possível fazer a fiscalização de estacionamento em ciclovia da mesma forma que 

tem sido feita em relação a irregularidade da zona azul? Há aquele super veículo de vocês 

que passa monitorando de ponta a ponta.  

 

Teresa Diniz – vou explicar como funciona aquilo. A CET/PMSP tem um contrato de 

concessão da zona azul e é uma terceirizada que está fazendo esse trabalho; esses carros 

cheios de câmaras em cima e tal estão fazendo agora o mapeamento para as vagas na 

cidade. Eles circulam nas ruas que têm vagas de zona azul e vão criando um cadastro 

eletrônico dos lugares das vagas na cidade para posteriormente fazerem a fiscalização 

automática. Essa fiscalização futuramente será feita por agentes da CET – não pode ser 

feita pela concessionária – , nos lugares onde é zona azul, onde há o aplicativo que já 

existia antes e migrou. Eles estão mapeando os locais para poderem fazer a conferência de 

forma mais automatizada e não precisar descer do carro para fazer o papel/bilhete de multa 

e colocar no veículo. Isso será feito com esses veículos a partir de março/abril, pois há um 

prazo de transição que ainda não está vigorando. Não temos esses veículos na PMSP/CET 

para fazer isso na cidade toda em outras áreas que não sejam zona azul. Os veículos são 

da concessionária e não nossos.   

 

Kristofer – concessão esta que particularmente fui contra e movo até uma ação na justiça. 

Então não conseguimos estender isso para pelo menos onde é comum zona azul e 

ciclovia/ciclofaixa? É exclusivo para fiscalização de estacionamento de zona azul?    
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Teresa Diniz – exclusivo para o estacionamento. 

 

Kristofer – p.ex. se a pessoa estiver parada na calçada ela não multará também?   

 

Teresa Diniz – não sei te responder isto agora. Posso checar, mas acho que não. 

 

Kristofer – na região onde tenho meu escritório a zona azul foi instalada nas proximidades 

dos hospitais, na Arthur Prado; há uma ciclovia em fase terminal que liga com a aveinda 

Paulista, se não me engano na Maestro Cardim e o carro passa por ali fazendo a 

fiscalização. Pelo que entendi esse carro é da concessionária que pegou a zona azul e está 

sendo utilizado especificamente para fiscalização de zona azul. 

 

Teresa Diniz – ainda não está com a prefeitura e sim com a concessionária fazendo apenas 

o mapeamento.  

 

Kristofer – se fosse possível incluir nesse contrato as outras fiscalizações, seria 

interessante porque todos sairiam beneficiados.  

 

Teresa Diniz – eu preciso checar, mas vou dizer uma coisa, quando há um agente da 

prefeitura circulando na cidade a trabalho, se ele vê uma infração de trânsito, ele tem que 

atuar, senão é prevaricação. Se ele está passando com o carro na frente e vê um carro 

estacionado em cima da calçada, não é porque ele não consegue multar de forma 

automática, que ele poderá passar batido nessa infração. Ele terá que estacionar e fazer a 

multa da forma tradicional. Nos lugares onde esses carros estão circulando, se houver um 

carro estacionado em cima da ciclofaixa p.ex., o agente que está dentro do carro vai ter que 

multar, da mesma forma como se estivesse circulando com os carros da CET.  

 

Kristofer – o carro então será conduzido por um agente da CET? 

 

Teresa Diniz – sim. A multa no caso da zona azul será automática, mas o agente que está 

no veículo terá que autuar. O que não conseguimos fazer é automatizar todas as multas 

pois não está previsto nesse contrato, assim como aumentar o número de veículos para 

outras áreas onde não exista zona azul porque também não está no contrato.  

 

Kristofer – aí que eu digo e ressalto o que eu coloco na ação; a falta de uma audiência 

pública decente para essa concessão fez com que não tivéssemos oportunidade de sugerir 

isso. A audiência pública aconteceu no Jóquei Clube, no meio da semana, em apenas duas 

horas; mas isto está abordado na minha ação. Só estou apontando uma consequência da 

falta de participação popular num processo de concessão e o que ela pode gerar. Acho que 

podemos passar para o próximo item da pauta.  

 

Teresa Diniz – acho que é a apresentação do Thomas.  

 

Thomas - apresentação do trabalho: "A história da bicicleta na cidade de São Paulo – A 

evolução da política pública de 1980 a 2020". Esta é uma apresentação que eu atualizei do 

meu trabalho de conclusão de curso na USP. Me formei o ano passado em Relações 

Públicas – Comunicação Social. Fiz um levantamento histórico desde 1972 - arredondei 
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para 1980 por uma questão de fontes -, até 2020. Os gráficos no final já estão atualizados. 

Obs.: a apresentação será disponibilizada e integra esta Ata. 

 

Teresa Diniz – obrigada, Thomas.  

 

Kristofer - excelente apresentação; explica bem a realidade e a necessidade de ciclovias.  

 

Teresa Diniz – gostaríamos de receber a apresentação, até para podermos ver com mais 

calma e ver também o restante das telas que você disse que tinha que passar mais rápido. 

Queria fazer alguns comentários da minha experiência no poder público desde de 2005 e, 

na vivência, aprendemos alguma coisa sobre nossas expectativas e o que conseguimos 

implantar; e não é só vivência, mas também técnica dos processos de projetos urbanos. Há 

um livro muito interessante, um dos melhores que li, do Alexandros Washburn3, que foi o 

chefe de urbanismo da prefeitura de Nova York. Ele fala das expectativas que o arquiteto ou 

urbanista tem ao fazer um projeto para cidade e da força que o poder político e o poder 

financeiro têm na dinâmica de uma cidade. Precisamos entender que os processos que as 

cidades passam para executar seus avanços, suas obras e projetos de urbanismo, são 

muito complexos, demorados e difíceis de serem implementados porque os atores e forças 

que atuam para que sejam implantados ou não são múltiplos. Quando falamos sobre 

projetos de bicicletas que ainda são uma novidade no Brasil e no mundo, se pegarmos o 

manual de desenho urbano de Barcelona de 1992 por exemplo4, veremos que não fala nada 

de ciclovia e ciclofaixa; este tema não era uma pauta. Claro que eles conseguiram implantar 

coisas em tempo muito mais curto, mas também tiveram brigas. O que considero importante 

é que nós como atores na sociedade, independente da pauta, agenda ou prioridade do 

ponto de vista da legislação em relação aos pedestres, ciclistas, segurança viária e todas as 

outras questões que discutimos no âmbito do CMTT, não significa que ao querermos 

alguma coisa e não conseguirmos implantar, que os outros estejam errados. Às vezes 

achamos que uma ciclofaixa/ciclovia tem que acontecer naquele lugar e não conseguimos 

viabilizar, mas isto também faz parte do processo democrático. Às vezes a prefeitura quer 

colocar em um lugar e a sociedade local é contra; às vezes se quer urbanizar uma favela e 

não consegue porque a comunidade não deixa, não aceita ser removida e temos que saber 

lidar com as frustrações em não conseguir implantar tudo que gostaríamos e ter alternativas, 

ter outros caminhos e continuar brigando. Acho que tudo isso faz parte de um processo de 

evolução da cidade, de entendermos esses processos, e como funcionam, como se 

retroalimentam, como começam - da fase inicial que é de propor e planejar, para a fase do 

projeto -, conseguir o recurso e, finalmente, para fase de implementação e seus conflitos; 

tudo isso faz parte. Precisamos entender isso e continuar construindo de forma cada vez 

melhor esses processos na nossa cidade. Se entendermos como os processos funcionam, 

ao invés de nos frustrarmos, conseguiremos contornar os obstáculos e envolver todos os 

atores para chegarmos mais perto da cidade que gostaríamos. Em relação ao histórico - 

depois podemos enviar para você por escrito -, há alguns equívocos nos seus dados 

principalmente em relação à época do Kassab. O Kassab não fez 2,5 Km; ele fez 78 Km e 

mais a ciclofaixa operacional de lazer. Esses dados estão no nosso Plano Cicloviário; 

inclusive eu participei de diversos debates, pois estava na SEHAB na época e participamos 

de projetos e obras de ciclofaixas e ciclovias junto das organizações de favela. Não foi só 

                                                           
3
 The Nature of Urban Design 

4
 La U Urbana 
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Moema, foi muito mais do que isto e foi muito legal porque começamos a fazer pela periferia 

e não pela região central. Nesta época a coordenação dos projetos de bicicletas na cidade 

era da Secretaria do Verde. Chamávamos a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - 

Laura Ceneviva - e chamávamos a Meli, que cuidava de bicicletas dentro da CET para as 

reuniões na SEHAB e discutíamos juntos porque não havia diretriz para elaborar o projeto. 

Queríamos fazer e a prefeitura ainda não tinha regras de ciclovias na cidade. Não posso 

deixar de esclarecer isto aqui por conhecer esse processo dessa época; entre 2007 e 2012 

houve muita coisa feita na cidade.  

 

Thomas – é eu usei o Boletim Técnico da CET, não me lembro o número, mas o que foi 

escrito pela Meli.  

 

Teresa Diniz – é o número 50 e eu até já falei uma vez com a ela por causa desse Boletim 

Técnico pelo fato dela não ter colocado as obras da SEHAB nele. Essas estruturas estão 

nos mapas da CET. 

 

Thomas – se puder me passar depois eu atualizo, pois se há informações incorretas, 

devemos corrigir.    

 

Teresa Diniz – no próprio mapa do Plano Cicloviário há os desenhos dos 78 Km; você 

consegue ver lá depois. Bem, acho que por causa do horário depois podemos comentar 

mais alguma coisa por escrito em relação aos dados principalmente. Parabéns pela 

formatura. O próximo ponto é o informe sobre o Bike SP, certo?  

 

Kristofer – isto. 

 

Teresa Diniz – terminamos na última reunião do Bike SP o processo de elaborar a estrutura 

do Decreto e também já temos um início do Termo de Referência para fazermos o 

chamamento para os aplicativos. O que faremos agora dentro da equipe de planejamento da 

CET é organizar a parte da valoração econômica – quanto cada km será computado -; cada 

km que o ciclista andar, quanto vale em dinheiro. Teremos algumas reuniões junto com uma 

equipe da USP que está ajudando a CET a fazer todo esse mapeamento dos volumes, pois 

precisamos saber quanto que a prefeitura iria investir para podermos prever no orçamento 

público. Vamos estimar o que temos hoje de viagens, o volume de viagens diárias e médias 

em todos os lugares da cidade e tentar fazer uma expectativa de crescimento. Se 

incentivarmos com o Bike SP, qual seria a expectativa de investimento, de ter mais viagens 

de bicicletas para conseguir captar esse crédito. Iniciaremos isto a semana que vem e aí 

queremos trazer esse debate para as oficinas também. Não conseguimos publicar um 

Decreto se não tivermos esse quantitativo do ponto de vista de viagens. Precisamos dar 

agora este avanço do quantitativo - um ou dois meses de estudo -, para trazermos um 

retorno em relação ao Bike SP. Não conseguimos publicar antes disso. 

 

Kristofer – perfeito.  Alguém tem alguma pergunta? Então agora vamos para o CPM São 

Mateus. 

 

Teresa Diniz – vou tentar esclarecer e se o Dawton ou alguém mais puder ajudar agradeço. 

Parece que havia uma iniciativa de algum membro da CTB – não lembro exatamente quem 

–, de fazer um informativo, um flyer, sobre as obras da prefeitura em alguma subprefeitura 
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que acho que a de São Mateus. A Teresa Fedeli explicou para ele que para que possamos 

distribuir este tipo de material há toda uma regra para comunicação, tanto da subprefeitura, 

quanto da SMT, para poder cumprir e alinhar com a SECOM também. Não podemos fazer e 

distribuir flyer sem aprovação da SECOM. Ele teve essa iniciativa sem passar por esses 

processos de aprovação, acho até que chegou a imprimir, utilizou recursos próprios na 

melhor das intenções, mas não conseguimos distribuir esse material sem o aval da SECOM. 

A Teresa explicou para ele e ele entendeu. Toda vez que alguém quiser ajudar a gente 

nesse processo com a comunidade local, é necessário conversarmos antes para que 

possamos alinhar o material que será distribuído.   

 

Kristofer – se pegamos um material de comunicação que é contrário às obras que estão 

sendo feitas de ciclovias, qual o canal para denunciarmos?  

 

Teresa Diniz – com o logo da prefeitura também?  

 

Kristofer - já recebi panfletos não necessariamente de ciclovias, mas com outras ações que 

havia a logo da prefeitura e depois fiquei sabendo que não era oficial.  

 

Teresa Diniz – é a SECOM. Na ouvidoria deve ter espaço.  

 

Kristofer – vou ver isso. Também é muito comum membros do legislativo falarem em nome 

do executivo e precisaríamos de um controle a respeito.  

 

Teresa Diniz – o que vocês tiverem sobre assuntos da câmara temática poderão nos 

passar, claro. Podemos verificar se é oficial ou não e informar vocês.  

 

Kristofer – isso preocupa porque as pessoas procuram a câmara como fonte de informação 

e precisamos ter uma certa segurança para passar as informações. Por isso sempre 

pedimos que nos avisem sobre novas estruturas, o que está sendo feito, para não sermos 

pegos de surpresa diante dessa situação que acontece muito. 

 

Teresa Diniz – a SECOM não é uma estrutura nova na prefeitura, ela existe desde a criação 

da prefeitura. Se quiserem passar por nós podemos ajudar nessa verificação ou vocês 

podem perguntar direto para a SECOM. Agora, em relação à implantação das obras nossas, 

claro que é melhor perguntar diretamente e informamos, conforme temos feito. Desta vez 

trouxemos até o cronograma das próximas e o tempo de duração. Devemos dizer também 

que a Vanessa, nossa assessora de imprensa, participa de todas as reuniões das câmaras 

temáticas. Portanto, se tiverem algum assunto da comunicação poderão falar também direto 

com ela.  

 

Kristofer – ok. Gostaria então de agradecer a todos que ficaram até o final, torcer para que 

sempre possamos ter esse diálogo consultivo, vamos marcar nossas regionais pois já temos 

data - segundas ou sextas - e terças vistorias. Pedimos apenas que nos passem um 

calendário para nos adequarmos e fazermos andar mesmo as coisas.  

 

 

Chat - Obs.:  relógio do aplicativo estava com problemas. 
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[16:06] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Pauta: 1. Atualização sobre andamento de obras (conexões e requalificações); 2. Calendário das 
reuniões regionais; 3. Campanhas educativas sobre segurança viária; 4. Solicitação de reforço de 
fiscalização em ciclofaixas, nos moldes da fiscalização do Estacionamento Rotativo Pago, com câmeras 
em veículos da CET; 5. Apresentação do trabalho "A história da bicicleta na cidade de São Paulo – A 
evolução da política pública de 1980 a 2020" (CTB - Thomas); 6. Informes: - Bike SP - Esclarecimento 
sobre comunicação CPM São Mateus. 
  
[16:16] André Vernille (Convidado) 
Por que ao invés de concretar tudo, não se utiliza terra batida e cascalho, garantindo a permeabilidade 
do solo? 
  
[16:20] Anderson Sutherland (Convidado) 
Por que ao invés de concretar tudo, não se utiliza terra batida e cascalho, garantindo a permeabilidade 
do solo?  Já imaginou TODAS as ruas e Avenidas, na cidade, assim???  Impossível né?! Imagina todas 
as ciclovias assim.... Impossível tbm. 
  
[16:22] André Vernille (Convidado) 
Anderson Sutherland (Convidado) a ciclovia da Av. Tancredo Neves era só delimitar a ciclovia e inserir 
o cascalho. Boa parte das ciclovias poderia adotar essa solução, não todas. Alguns exemplos 
demonstrados também poderiam adotar esta solução. 
  
[16:30] Anderson Sutherland (Convidado) 
Cascalho e terra para as bicicletas... Não dá, amigo. Estamos falando de Mobilidade Ativa e não 
TRILHAS para Mountain Bike 
  
[16:34] Anderson Sutherland (Convidado) 
Por que ao invés de concretar tudo, não se utiliza terra batida e cascalho, garantindo a permeabilidade 
do solo?  Você quer dizer, terra batida e cascalho, FORA das ciclovias para permeabilidade? Se sim. Ok 
 
[16:35] André Vernille (Convidado) 
também gostaria de obter satisfação sobre a reclamação registrada no 156 e sem resposta - Sua 
solicitação está sendo tratada no processo nº 00.43.00154/20-19, que foi encaminhado à Área Técnica 
da CET. 
 
[16:36] André Vernille (Convidado) 
Positivo Anderson Sutherland (Convidado)! 
  
[16:38] Leandro Bazito (Convidado) 
a retirada da Tobias foi computada na meta? 
 
[16:39] Leandro Bazito (Convidado) 
milene elias por enquanto retirada 
 
[16:40] Leandro Bazito (Convidado) 
e vitoria speers 
 
[16:42] Leandro Bazito (Convidado) 
já foram comentadas na última regional 
 
[16:42] Leandro Bazito (Convidado) 
temos deliberações em outras atas 
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[16:42] Leandro Bazito (Convidado) 
ok 
 
[16:43] Leandro Bazito (Convidado) 
mas na última reunião nos já tratamos dessas estruturas 
 
[16:43] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Pessoal, vamos ser objetivos. 
 
[16:44] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Lembrando que a prioridade de fala é para os conselheiros, conforme regimento. 
 
[16:45] Maria Teresa Diniz 
verdade, Thomas. Peço desculpas.  
  
[16:45] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Posso responder o ANdr[e? 
 
[16:45] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
*André? 
  
[16:49] André Vernille (Convidado) 
Protocolo 23448608 - Ciclovia Alcantara Machado 
 
[16:50] André Vernille (Convidado) 
23448608 - protocolo 156 sobre a Rua Padre Machado 
  
[16:53] Rogerio Viduedo (Convidado) 
POR FAvor, tenho uma demanda respondida pelo SP156 número 23132632 em abril de 2020, refere-se 
à ciclovia da Av Dr Cândido Motta Filho, no Rio Pequeno. Na resposta disseram que seria incluida na 
requalificação de 2020, mas até agora nada. Ela está impraticável. Grato. 
 
[16:55] Rogerio Viduedo (Convidado) 
Segue a resposta que o portal enviou.  
Serviço Efetuado | 24/04/2020 - Olá. Recebemos anteriormente, pedido de igual teor, tratado no 
processo nº 00.43.00025/20-76, já encaminhado à Área Técnica da CET para análise. Oportunamente, 
informaremos os resultados do estudo neste Portal. Agradecemos o contato e nos colocamos à 
disposição Companhia de Engenharia de Tráfego - CET Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes Prefeitura Municipal de São Paulo 12/08/2020 - Olá. Em atenção à solicitação em 
referência, segue as informações prestadas pela área técnica responsável pela gestão operacional e de 
fiscalização local, como segue: Em atennção a solicitação do municipe referente a melhoria da 
sinalização de isolamento da ciclovia com postes e tartarugas de forma a impedir que os carros 
avancem sobre a ciclovia da Avenida Dr. Cândido Motta Filho, no Rio Pequeno, informamos que: A 
Avenida Candido Motta Filho, pertencente a região da Subprefeitura do Butantã, possui infraestrutura 
cicloviária denominada de Ciclofaixa Cândido Motta Filho, com um total de 1371 metros de extensão, 
com a seguinte composição: · Trecho 1: Ciclofaixa Bidirecional no bordo direito da via sentido 
Bairro/centro - 500 metros (entre Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua Pierina Peruzzo); · 
Trecho 2: Ciclofaixa unidirecional em ambos os lados do canteiro central - 871 metros (entre Rua 
Pierina e Avenida Martin Luther King) A Prefeitura da Cidade de São Paulo, apresentou a revisão 
programática dos compromissos para o biênio 2019-2020, tendo como base a avaliação criteriosa das 
ações realizadas considerando o Programa de Metas 2017-2020, bem como dos principais problemas 
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enfrentados pela cidade. Informamos que a Ciclofaixa Cândido Motta Filho, será incluída no programa 
de requalificação, e elaborado projeto de manutenção na sinalização, e seguirá os tramites para sua 
implantação. Por fim, ressaltamos que a Secretaria de Mobilidade e Transportes - SMT e a Companhia 
de Engenharia de Tráfego - CET permanecem atendendo a legislação vigente, que estimula o uso da 
bicicleta, promove a equidade no acesso e uso dos espaços viários, promove a convivência pacifica 
entre ciclistas, pedestres e demais modais, visando à segurança e conforto dos ciclistas, dando 
transparência aos processos. Agradecemos o contato e nos colocamos à disposição Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes Prefeitura Municipal 
de São Paulo 
  
[16:57] Lucian (CTB) (Convidado) 
Obrigado pela presença, Levi 
Gostamos da prioridade onde falta conexão, vamos atender quem usa e criar novos usuários também 
  
[16:58] Leandro Bazito (Convidado) 
Obrigado secretário 
 
[16:59] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Obrigado pela fala Levi, esperamos que você participe ativamente igual à Elisabete! 
 
[16:59] André Vernille (Convidado) 
Maria Teresa Diniz Muito obrigado pelas respostas e atenção! 
 
[16:59] Felipe Catelani - Incorp. e Novos Negócios - Porte (Convidado) 
Levi, muito obrigado pela atenção! Temos muito a fazer pela Zona Leste! 
 
[17:06] André Vernille (Convidado) 
kristoferwilly sobre este tema de veículos parados em ciclovia, registrei reclamação e fui antendido na 
rua mário vicente, no Ipiranga. Realizaram 7 multas ali. 
(1 curtiu) 
  
[17:08] Leonardo Gentile (Convidado) 
Ipiranga é bom de multa, trabalhava ali, sempre guinchavam veículos estacionados irregularmente  
  
[17:14] Lucas Caracik (Convidado) 
Um trecho importante da ciclovia da Rua Barra Funda desapareceu quando o asfalto foi recapeado. Já 
faz meses. Também não foi feita sinalização/cones ou qualquer medida para proteção do ciclista até o 
retorno da ciclovia (se é que vai voltar) 
  
[17:14] Kristofer Willy 
Isso é o que manda o Código de Trânsito 
[17:15] Anderson Sutherland (Convidado) 
Lucas Caracik ... tem que voltar. Assim como voltou no Bom Retiro.  
 
[17:16] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
A Luiz Gushiken é uma ciclovia na calçada, ela precisaria de pintura total para evitar a confusão com 
pedestres. 
 
[17:18] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Na Luiz Gushiken ela é separada, existe ciclovia e calçada separadas 
  
[17:20] Anderson Sutherland (Convidado) 
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Vai ter Reunião Regional com a Zona Norte? Grato 
  
[17:21] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
http://www.cetsp.com.br/media/1100702/MSU-Vol-13-Espaco-Cicloviario-Rev01.pdf  
 
[17:21] Lucas Caracik (Convidado) 

Lucas Caracik ... tem que voltar. Assim como voltou no Bom Retiro. 
Sim! Mas já faz tempo que o recapeamento foi feito e nada... 
 
[17:24] Lucian (CTB) (Convidado) 
É, não tem jeito, vocês vão ter que comer faixa e duplicar a ciclovia da paulista e as respectivas áreas 

de espera ¯\_(ツ)_/¯ 
  
[17:25] Anderson Sutherland (Convidado) 
Ciclofaixa no Viaduto 9 de Julho... Utiliei essa ciclofaixa e tem PASMEM espaço suficiente para 
pedestres e ciclistas lá.  Tenho fotografias, caso queiram! 
 
[17:26] Anderson Sutherland (Convidado) 
Utilizei* 
 
[17:26] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Campanhas educativas/fiscalização 
 
[17:26] Felipe Catelani - Incorp. e Novos Negócios - Porte (Convidado) 
Kristoffer, total. Precisamos educar a população. 
 
[17:27] André Vernille (Convidado) 
de acordo com a proposta de campanhas de conscientização e educação viária 
  
[17:29] Celia Moraes (Guest) (Convidado) 
campanhas educativas são imprescindíveis, principalmente agora que o sistema cicloviário está sendo 
ampliado, teremos mais ciclistas na rua.  
 
[17:31] André Vernille (Convidado) 
outro ponto sobre segurança é que se faça a conscientização ao ciclista sobre os EPIs - capacete 
e luva, pelo menos. 
 
[17:31] Kristofer Willy 
Acredito que isso entra para a Temática também 
[17:32] Felipe Catelani - Incorp. e Novos Negócios - Porte (Convidado) 
Comerciantes tb precisam ser orientados pra tirar partido das ciclovias 
 [17:33] André Vernille (Convidado) 
excelente ponto Felipe Catelani - Incorp. e Novos Negócios - Porte! principalmente com uso de 
paraciclos, hoje inexistentes e acolhimento ao ciclista 
(1 curtiu) 
  
[17:35] Anderson Sutherland (Convidado) 
....É que existe a diferença entre ESTAR CICLISTA e SER CICLISTA!   Alguns só estão ciclistas... 
Infelizmente!!!! 
 
[17:35] Rogerio Viduedo (Convidado) 

http://www.cetsp.com.br/media/1100702/MSU-Vol-13-Espaco-Cicloviario-Rev01.pdf


 

23 
 

Mas gente, a Sumaré tem duas calçadas grandes, não é o caso de orientar o pedestre a usar a 
calçada? 
 
[17:36] Maria Teresa Diniz 
o pedestre que faz caminhada quer usar o canteiro central, sob as árvores.  
  
[17:38] Kristofer Willy 
A invasão de pedestres na ciclovia/ciclofaixa reflete a falta de calçadas na cidade 
[17:38] Maria Teresa Diniz 
a Sumaré é compartilhada. Não é só ciclovia.  
 
[17:39] Kristofer Willy 
Realmente este é um assunto que demanda uma reuniao própria temática 
 
[17:39] Vanessa Pessoa (Convidado) 
O CETET faz isso nas escolas 
 
[17:39] Vanessa Pessoa (Convidado) 
Mas por conta da pandemia, não estão indo. 
 
[17:40] Vanessa Pessoa (Convidado) 
Mas tem cursos no CETET/ CET que ensinam como pedalar com segurança. E tem sido virtual 
 
[17:41] Vanessa Pessoa (Convidado) 
Vamos ver agora com a volta às aulas, como ficam essas palestras do CETET com os professores de 
educação infantil 
  
[17:42] Rogerio Viduedo (Convidado) 
O que precisamos é tirar faixas de carros e dar para ciclistas e pedestres. 
  
[17:54] Anderson Sutherland (Convidado) 
qUE FALTA FAZ UM prefeito DE verdade 
 
[17:59] Kristofer Willy 
Eu já fui agredido vereadores 
[18:14] Anderson Sutherland (Convidado) 
FARIA LIMA: Precisa ampliar!!! 
  
[18:22] Anderson Sutherland (Convidado) 
Minhas sinceras Felicitações, Thomaz. Trabalho perfeito....  =D 
 
[18:23] Celia Moraes (Guest) (Convidado) 
Parabéns pelo trabalho Thomas!!!  
  
[18:24] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Qual é o nome do livro?  
 
[18:25] Thais Oewel (Convidado) 
The Nature of Urban Design - Alex Washburn 
 
[18:25] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
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quero mais fontes, usei alguns nomes como Jan Gehl e Janet Sandik-Khan, mas toda fonte nova é 
bem-vinda :) 
 
[18:28] André Vernille (Convidado) 
Maria Teresa Diniz, excelente colocação!  
 
[18:28] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Não sabia, queria receber esses dados do Kassab 
 
[18:29] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Procurei no site da CET e não encontrei 
 
[18:29] Kristofer Willy 
Época que a participação popular se resumia no Pró-Ciclista 
[18:29] Thomas Wang (CTB / Bike Zona Sul) (Convidado) 
Por algum motivo esses dados/estruturas não aparecem nos mapas 
  
[18:31] Anderson Sutherland (Convidado) 
Vai ter reunião com a Norte? 
  
[18:32] André Vernille (Convidado) 
importante é que a pandemia do covid potencializou o uso da bicicleta como meio de transporte 
individual e as ciclovias estão sendo cada vez mais utilizadas em toda a cidade 
  
[18:40] Anderson Sutherland (Convidado) 
Bom, vou fazer um levantamento sobre algumas ciclos na zona norte, que estão impossíveis de usar. 
 


