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Sasha – iniciou a reunião com apresentação das novas pessoas CET/CTB presentes, Leandro C. 

Bazito(Ciclistas), Elisabete França(CET) e João Previz Rodrigues(CET). 

Sugerimos mas foi retirada a pauta de apresentação SMT/CET de um planejamento de 

recuperação de estruturas cicloviárias, por que vocês não querem falar sobre isso? 

 

Bete França – sobre asfalto novo já foi explicado, tem um recapeamento e após a ciclovia é 

pintada, não existe nenhuma intenção de se retirar ciclovias. 

 

Sasha – existe um período de tempo para execução da obra, podem definir quanto tempo? 

 

Bete França – consultamos a Secretaria das SubPrefeituras e foi informado que o prazo 

aproximado é de 20 dias para o asfalto ficar pronto para receber nova pintura.  

 

Kaciane – temos como saber a data antes de apagar para o asfalto novo? 

 

Bete França – fica na nossa responsabilidade verificar esse assunto com a Secretaria das 

SubPrefeituras e informar para vocês posteriormente. 

 

Sasha – sugiro colocar uma faixa avisando aos motoristas do período sem sinalização para que 

eles tomem mais cuidado e evitem acidentes. 

 

Bete França – vamos adotar de avisar antecipadamente. 

 

Flavio – Por que não está sendo sinalizado? 

 

Bete França – estamos tratando com vários órgãos, vamos tentar integrar as ações para buscar 

uma data e informar. 

 

Daphne – onde não tem ciclovia sugerimos a lei de trânsito que informa que o ciclista deve 

andar nos bordos da pista. No início do asfalto novo a ideia era solicitar ao motorista respeitar o 

ciclista e pedestre. 

 

Flavio – além de colocar faixas poderia se fazer um esforço com fiscalização. 

 

João Previz – não é possível tomar conta de tudo. 

 

Sasha – a comunicação é essencial caso falhar a sinalização, precisamos de uma solução rápida. 

 

Bete França – vamos fazer um check list e apresentarmos para vocês para discutirmos. 

 

Flavio – temos um ofício sem resposta referente a Duque de Caxias. 

 

Daphne – vamos verificar. 

 

Daphne – sugiro que os ofícios entrem via protocolo CET para que seja aberto um CS e assim 

somos cobrados para responder. 
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Sasha – vamos levantar os pedidos sem resposta e passar em dois dias para vocês verificarem. 

 

Bete França – discutimos e vamos apresentar para vocês os mapas comparando com o PlanMob, 

está sendo feito uma complementação das redes, precisamos fazer workshops. 

 

Sasha – próxima pauta – ciclovias já aprovadas 

 

Bete França – os projetos estão sob a responsabilidade da Secretaria das SubPrefeituras e 

SP Obras. 

 

Sasha – Rua Domingos de Morais – consta no Facebook que depende do Colégio Arquidiocesano. 

 

Daphne – o Colégio fez o projeto executivo e mandou para CET, fizemos algumas modificações 

e devolvemos para ser acertado, quando o projeto estiver concluído e aprovado cabe ao Colégio 

implantar o trecho todo. 

 

Bete França – nossa equipe está trabalhando junto e cobrado os órgãos competentes. 

 

Adriano – qual o motivo do atraso? 

 

Daphne – temos vários problemas, obras pequenas que depende de outros órgãos. Todas as 

ciclovias estão sendo pintadas com tinta frio que dura menos, aproximadamente dois anos de 

duração enquanto a quente dura aproximadamente cinco anos. A CET fez uma licitação para 

placas, semáforos e pintura mas o contrato está parado, estamos conseguindo fazer poucas 

coisas. 

 

Sasha – é importante termos clareza do que está acontecendo, se está em estudo ou barrado 

no TCM. 

 

Flavio – precisamos de um cronograma do asfalto novo. 

 

Daphne – quando começou o asfalto novo tivemos uma reunião para cobrar o cronograma nas 

redes sociais, as empreiteiras dão um prazo muito grande e não podemos aceitar, precisamos de 

uma data. 

 

Adriano – como o cronograma está desorganizado temos outro canal para perguntar? 

 

Bete França – vamos fazer um check list e incluir que a Secretaria das SubPrefeituras nos 

informe para que seja repassado para vocês. 

 

Sasha – resumindo, os ciclistas vão passar em dois dias as estruturas que sumiram e os ofícios 

sem resposta e a Prefeitura vai passar também em dois dias um check list com procedimentos, 

expectativas e lista das estruturas que serão implementadas com status e cronograma do asfalto 

novo. 

Próxima pauta – participação da CTB no Plano Cicloviário. 
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Bete França – conversamos com a Abraciclo e Bloomberg para solicitar apoio nos workshops 

regionais que serão realizados junto com a CTB, para comparar o PlanMob com planos regionais. 

Vamos discutir com a CTB a metodologia, no final realizar um grande workshop e a partir daí as 

audiências públicas nas SubPrefeituras. 

 

Daphne – apresentou a Proposta do Plano Cicloviário e Programas de Meta 2017-2020. 

 

Kaciane – quais serão ciclovias ou ciclorotas? 

 

Bete França – vamos nos reunir com mapas do PlanMob e propostas para discutir. 

 

Hanna – na semana passada a SMT chamou para solicitar uma proposta de oficinas, nossa 

sugestão seria realizar nas sextas-feiras no período da tarde, com cartazes com escala para ver 

as SubPrefeituras, pilares para detalhar e para completar seria feito um diagnóstico por região. 

Poderíamos apresentar para a CTB antes da oficina para tentar prever categorias. Surgiu também 

a ideia de plataforma digital. 

 

Kaciane – quando serão as oficinas? 

 

Bete França – pensamos na segunda quinzena de outubro mas podemos discutir o calendário. 

 

Flávio – tenho algumas perguntas: 

- quando vamos falar de comunicação e fiscalização? 

- quando vocês vão liberar dados abertos oficiais? 

- apresentação do projeto piloto ciclorota? 

- como será a comunicação e chamada para as oficinas? 

- plataforma, o que tem no diagnóstico? 

- o diagnóstico poderia ser o real existente? 

- o mapa é interessante, quando vai cair no orçamento, tem muita coisa proposta? 

 

Sasha – isso é para 2028, poderia ser 2018, 2019, 2020 para não ficarmos só no conceitual e 

estar mais alinhado com a realidade e necessidade. 

 

Bete França – precisamos planejar e estabelecer prioridades com meta 2020 para buscar 

recursos, o ideal seria virar uma lei para ficar mais difícil mudar. 

 

Carolina Cominotti – saiu um edital sobre comunicação, esse como outros foram parar no 

Tribunal de Contas. 

 

Daphne – quais dados abertos? 
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Flávio – A Ciclocidade passou o último ano liberando os dados brutos que são da própria CET 

via Lei de Acesso à Informação. São dados (planilhas abertas) que compõem os relatórios oficiais, 

como os de mortos e feridos no trânsito; relatório de volumes e velocidades; shapefiles do 

PlanMob, Plano de Metas e proposta do Plano Cicloviário; além dos dados de contagens de 

ciclistas realizadas com os contadores móveis; cadernos de revisão da malha cicloviária existente. 

A CET possui muitos dados bons, mas que não são liberados como planilhas abertas devido a 

quaisquer processos internos - ao conseguir via LAI, não existe mais porque não liberar. Inclusive, 

a Ciclocidade já publicou esses mesmos dados, em formato bruto, no GitLab da Ciclocidade 

(https://gitlab.com/ciclocidade/dados). O que queremos não é que apenas a Ciclocidade ou a 

Câmara Temática tenham esses dados, mas toda a população, então o pedido é que estes dados 

sejam publicados no site oficial da CET, pois hoje tem um monte de gente que faz mestrado e 

pede à Ciclocidade os dados da CET. Queremos que essas pessoas peguem direto do site oficial. 

 

Sasha – terceira ação para os ciclistas, providenciar em dois dias uma lista com os documentos 

de dados abertos que precisamos. 

 

Daphne – como comunicação para as oficinas vocês podem passar uma lista dos representantes 

das regiões. 

 

Carolina Cominotti – o CMTT pode emitir um certificado para o participante da oficina. 

 

Adriano – qual o número de vagas para as oficinas? 

 

Hanna – até 30 pessoas. 

 

Filipe – é muito difícil atender uma região inteira em uma única reunião, acho importante mais 

que uma. 

 

Bete França – várias reuniões, principalmente no sábado, pode acabar atrapalhando nossa 

rotina de trabalho. 

 

Adriano – por que não se está conseguindo estrutura para paraciclos e bicicletários? 

 

Daphne – é muito difícil conseguir mobiliário urbano, parou tudo. 

 

Adriano – solidificar a bicicleta como um modal na cidade, existe alguma meta? 

 

Bete França – existe uma série de dados que temos que divulgar para as pessoas entenderem 

que a bicicleta não é só para o final de semana. 

 

André Castro – uma série de ações estão sendo alinhadas e pensadas para quebrar a resistência 

das pessoas com a bicicleta. 

 

Carolina Cominotti – estamos em tratativas para doação de dados do Strava Metro de volumes 

de ciclistas e tempo de espera em cruzamentos. 

 

https://gitlab.com/ciclocidade/dados
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Aparecido – como vocês estão administrando a informação de que a Associação Comercial está 

fazendo um abaixo assinado com perguntas sobre retirada de ciclovias? 

 

Sasha – complementando, o discurso na rua é que está sendo feito junto com a Prefeitura.  

 

André Castro – o Secretário disse que a mobilidade por bicicleta é uma realidade não tem volta. 

 

Bete França – a SMT está marcando uma reunião semanal com todos os SubPrefeitos. Todas 

as minhas respostas foram que ciclovias serão mantidas; o SECOVI não é impeditivo para 

implantação; a Associação Comercial ainda tem problemas, vamos apresentar dados para eles; 

todos os pedidos de vereadores de retirada de ciclovias foram negados. 

 

Sasha – no ano passado foram apresentados cinco critérios, serão mantidos? 

 

Daphne – para avaliação sim. 

 

Sasha – sugerimos apresentar no Plano Cicloviário e divulgar para a população. 

Reunião encerrada. 

 

 


