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Sasha – abriu a reunião com o primeiro item da pauta – Instalação de ciclovias nas diferentes 

Operações Urbanas e Programas de Intervenção Urbana: 

1A – Quando os projetos já aprovados serão executados? 

 

Daphne – Na reunião realizada com a SPUrbanismo no final de março, apresentou-se um novo 

cronograma de projetos, pois de acordo com a lei não se pode licitar sem um projeto executivo. 

Não estou com o cronograma mas vou tentar descrever a situação em que se encontram os 

locais solicitados na pauta.  

 

Sasha – quando vai ser executado, já que os projetos estão aprovados? 

 

Daphne – não sabemos, a SMT e CET não são responsáveis pela execução dos projetos e 

implantação de obras e sim a SPObras. 

 

Sasha – favor compartilhar a lei que determina que precisa de projeto executivo. 

 

Suzana – não entendi que seja uma lei e sim um parecer. 

 

Sasha – solicito então verificar e trazer reposta na próxima reunião.  

Próximo item da pauta: 

1B – Quais são projetos de ciclovias apresentados e incluídos em OUs e PIUs desde 2017? 

 

Daphne – a meta é fazer conexões das existentes. 

 

Suzana – descreveu sobre o projeto da Rua Lino de Moraes Leme. 

 

Sasha – gostaríamos de ter acesso ao projeto da Rua Lino de Moraes Leme.  

Próximo item: 

1C – Como a CTB e a SMT podem ajudar a apressar a execução destes importantes projetos, 

ainda nesta Gestão, bem como mediar melhor os questionamentos de ciclistas e da sociedade 

civil sobre ciclovias. 

 

Daphne – estamos fazendo o possível, solicitei um cronograma mas a competência é da 

SPObras, não temos como pressionar. O que compete a SMT e CET estamos fazendo e 

cobrando, vocês como sociedade civil também podem cobrar. 

 

Carolina – poderíamos convidar pessoas de outras secretarias para participarem das reuniões 

da CTB, tentar articular uma parceria para trabalharmos juntos, a cidade é muito grande, a CTB 

pode ser mais colaborativa, até porque não somos os detentores do projeto. 

 

Sasha – já solicitamos a presença do Secretário das Prefeituras Regionais mas não tivemos 

resposta, podemos tentar novamente. 

 

Carolina– em função das mudanças na gestão seria melhor esperar, no momento o melhor 

seria tentar convidar representantes de nível técnico. 
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Flávio – participo do GT de treinamento e na última reunião faltaram várias pessoas, os que 

decidem não estavam presentes, medimos por resultado, já faz um ano e quatro meses de 

gestão, precisamos buscar construir juntos. As reuniões da CTB são marcadas com 

antecedência, então já poderiam ter convidado os técnicos responsáveis.  

 

Sasha – estamos falando de projetos aprovados e publicados, falta execução. Tivemos uma 

reunião com a SPObras depois de quatro tentativas e perguntamos quando serão entregues as 

obras mas não houve resposta. 

 

Aline – os ciclistas continuam morrendo, falam de conexões e não vejo nada ser feito, vocês 

sabiam da reunião porque não chamaram a SPObras? 

 

Sasha – nossa função inclui mediar solicitações, precisamos de respostas e entender se a SMT 

faz ou não as solicitações. 

 

Flávio – apresentação sobre “Análise de Fiscalização – Mobilidade Ativa”. 

 

Nancy – gostaria de cumprimentar quem fez o estudo apresentado. Proponho entregar e 

apresentar para à área operacional da CET e provocar um discussão em cima dos dados, tem 

bastante material para a Diretoria de Operações trabalhar, mudar comportamento através da 

fiscalização. 

 

Jabs – gostei da apresentação, tem dados que eu não conhecia, gostaria de apresentar para o 

Conselho do Fundo de Multas. 

 

Nancy – seria um trabalho integrado entre SMT/SGM. 

 

André Castro – é possível apresentar em outras instâncias? 

 

Flávio – com certeza, estamos aqui para isso.  

 

Rene -  agradeceu e encerrou a reunião. 
 


