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Reunião Técnica – Câmara Temática de Bicicleta 

Data: 07 de Maio de 2019 
Local: SMT – Rua Barão de Itapetininga, 18 – Térreo 
Horário: 15h00 às 17h00 
 
Pautas: 
 

 Alinhamento sobre a finalização dos workshops : Resultados, 

aprendizados, relatórios e reunião de fechamento; 

 Planejamento das audiências públicas: Expectativas, quais materiais 

e propostas serão apresentados/disponibilizados, quem irá compor 

a mesa/mediar, como a CTB poderá ajudar, protocolos/leis/regras a 

serem seguidos, quais problemas podem surgir e como mitigar.  

 

1. Workshops 

Será feito uma compilação de todos os dados e resultados 

construídos ao longo desses 10 encontros que aconteceram desde 

Outubro de 2018. 

Esse material, juntamente com o mapa das regiões, a contagem de 

cada ciclovia e os cadernos apresentados nos workshops, será 

publicado na página da internet. 

Luis Gregório pediu ajuda para essa compilação. 

A apresentação dos resultados será feita no dia 18 de Maio, após o 

último workshop agendado, o da região central. 

 

2. Planejamento das Audiências Públicas 

Luis Gregório passou para Bete França um formato padrão de 

formação de mesa para as audiências e está aguardando a 

validação. 

O grupo sugeriu a presença do prefeito regional e questionou se é 

válida a ter alguém do CTB e de um ciclista da região. 

Sugeriu também que a participação pública respeitasse a ordem de 

chegada ao evento, seguindo a lista de presença. Que nessa lista 

fosse colocada uma observação questionando se há interesse de 

perguntas e colocações. 
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3. Problemas Identificados 

Diferença entre o mapa interativo e o existente na apresentação do 

Plano Cicloviario, ambos publicados no site “Gestão Urbana” da 

PMSP.  

O primeiro contempla as conexões prioritárias definidas nos 

workshops, o segundo apresenta as conexões já estudadas 

previamente pela CET. 

Bete França pediu para que o João Previz atenda todas as conexões 

prioritárias discutidas nos workshops, mantendo o que já foi 

estudado pela CET, independentemente do aumento no orçamento. 

De imediato, que seja removido o slide 24 da apresentação, para 

acabar com a divergência.  

Outra observação feita foi que o mapa interativo existente no site 

contempla as conexões que serão implantadas pela CET. Foi pedido 

o complemento das conexões que serão implantadas pela iniciativa 

privada (polos geradores, entre outros), com uma legenda 

diferente. 

 

4. Propostas 

 Padronização do item “Bicicleta” no site externo da CET, para 

deixa-lo com a mesma estrutura existente na página “Gestão 

Urbana”. 
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5. Próximos Passos 

Reunião técnica: Bete França, João Previz, Hanna, Flávio e GMC 

(Tarcisio) 

Pautas: 

 Compilação do material produzido nos workshops sobre o 

Plano Cicloviario; 

 Definição dos responsáveis para finalização desse material; 

 Proposta de reconfiguração na aba “bicicletas” no site CET; 

 Elaboração da programação da oficina do dia 18 de Maio, que 

combinará as atividades relativas ao centro e a conclusão das 

oficinas e 

 Estratégia de divulgação da conclusão da Fase 1 da Parceria 

para Cidades Saudáveis. 

 

6. Datas 

09/05/2019 – Reunião Técnica sobre o desenvolvimento do 

material e site; 

18/05/2019 – Workshop: Região Central e apresentação dos 

resultados de todas as oficinas; 

23/05 a 19/06 – 10 Audiências públicas agrupadas por Prefeituras 

Regionais.  

 

 


