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Sasha – iniciou a reunião solicitando que as pessoas que vieram pela primeira vez se 

apresentassem. 

 

André Castro – referente ao Programa SP Bike fizemos uma proposta que ficou parada na 

PMSP até junho, agora o TCM liberou a licitação. Solicitamos a devolução do projeto para 

adequar a licitação, vamos reiniciar, não temos previsão. 

 

Lucian – a sociedade civil pode contribuir? 

 

André Castro – sim, a contribuição de vocês é importante. 

 

Kaciane – e sobre bicicletas compartilhadas? 

 

André Castro – está bem tranquilo. 

 

Sasha – pauta 1 – Workshops e audiências em 2019 - resultados gerados, cronogramas 

futuros e audiências públicas. 

 

João Previz – vou fazer uma apresentação sobre projetos de ciclovias que pode responder 

alguns questionamentos de vocês. 

Encerrado o workshop de 08/12/18 vamos nos debruçar nos mapas para ter uma devolutiva, 

ainda temos o último em 19/01/19. 

 

Sasha – podemos ter os mapas para compartilhar e o resultado da avaliação do workshop? 

 

João Previz – sim, podemos disponibilizar. 

 

Elisabete França – a equipe é pequena, se quiserem podem ajudar. 

 

Sasha – compartilhar dados é um primeiro passo. 

 

Kaciane – e sobre ciclorrota? 

 

João Previz – a princípio é devolver o que estava antes mas no padrão novo, 

ciclorrota/ciclorrota e ciclovia/ciclovia. 

 

Elisabete França – sobre os dados dos workshops podemos fazer um arquivo e disponibilizar. 

As audiências combinamos que seriam feitas após os workshops. 

 

Sasha – então as audiências serão realizadas depois de todos os workshops? 

 

Elisabete França – podemos combinar de outra forma as audiências. 

 

Sasha – podemos fazer por subprefeitura. 

 

Elisabete França – pela experiência das audiências do Vida Segura podemos juntar 

subprefeituras. 
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Flávio – se disponibilizarem os mapas podemos acelerar os workshops. 

 

Sasha – então temos 02 propostas: 

A – aguardar o final de todos os workshops; 

B – no lugar onde já foi realizado o workshop realizar audiência. 

 

Após votação a proposta B ganhou. 

 

Takeda – Rua Alexandre Dumas foi colocada placa de ciclorrota, vocês disseram que não 

colocaram, queremos saber vai ser ciclorrota ou ciclovia? 

 

João Previz – não temos conhecimento, vamos verificar e informar posteriormente. 

 

Sasha – pauta 2 – Orçamento, os R$9.000.000,00 serão liberados e ata de preço foi resolvido? 

 

Elisabete França – continuamos sem ata de preço. 

 

Aline – tem algum lugar que fale que a CET trabalha sem ata de preço? 

 

Elisabete França – não é que a CET trabalha sem ata de preço, trabalhamos com contrato. 

Podemos para o próximo ano prever uma ata de preço de ciclovia. 

 

Nancy – a SMT tem contratos específicos para cada projeto e estes estão parados para 

aprovação. 

 

Sasha – queremos os números dos contratos. 

 

Lucian – se o metrô tiver uma ata de preço poderia verificar se a SMT pode usar. 

 

Larissa – esclareceu como funciona uma ata de preço. 

 

Nancy – nos 400km foram utilizadas 5 atas da SPTrans. 

 

Elisabete França – os projetos prontos a princípio serão feitos. 

 

Sasha – novamente, os R$9.000.000,00 foram liberados? 

 

Elisabete França – foi liberado. 

 

Sasha – temos projetos prontos e audiências por que não podemos realizar agora? 

 

Elisabete França – estes projetos não tem contratos específicos para obras. 

 

Sasha – podemos agendar uma reunião específica, com a Larissa e quem puder ajudar para 

falar sobre como usar o orçamento. 
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Elisabete França – peço 2/3 dias para agendar essa reunião. 

 

Sasha – pauta 4 – Marginal Pinheiros. 

 

Elisabete França– fizemos várias reuniões sobre ciclopassarelas, dia 18/12 temos reunião 

com o grupo gestor, segundo consta em estado adiantado. Precisamos de mais apoio da 

sociedade. 

 

Sasha – o caso é a PMSP colocar como prioridade. 

 

João Previz – projeto e licitação das obras cabe a Subprefeitura, precisa de um movimento 

maior para cobrar este órgão. 

 

Sasha – teve uma reunião no TCM para liberar mas sabemos que não foi solicitado para 

bicicleta e pedestre. 

 

André Castro – Muitas questões que envolvem o TCM impactam nas resoluções dos 

processos. 

 

Aline – a imprensa divulgou que a Costa Carvalho vai sair. 

 

Elisabete França – vai ser gasto somente mão de obra. 

 

Sasha – Ponte Jaguaré, USP, Ciclopassarela Goldfarb, Rua Butantã e Costa Carvalho – tem 

dinheiro, projeto e audiências, por que não acontece? 

 

João Previz – existe uma proposta na Rua Butantã. 

 

Sasha – 05 audiências e não se tem solução na Rua Butantã, temos contagem de 1.300 

ciclistas passando nesta rua, falta vontade para fazer. 

 

João Previz – temos várias demandas e uma equipe reduzida, vamos estudar o projeto, 

estamos atrasados, vamos sentar com vocês para discutir. 

 

Sasha – pauta 6 – Planejamento CTB 2019. 

A proposta de vocês é uma reunião com o grupo e uma reunião técnica, qual o objetivo? Este 

ano o Secretário não participou de nenhuma reunião. 

 

Elisabete França – o objetivo é desafogar o departamento. 

 

Nancy – a proposta foi feita para todas as Câmaras Temáticas, os níveis técnicos precisam de 

mais tempo para avançar. Vamos experimentar para ver se cresce o entendimento das 

propostas. 

 

Sasha – vocês podem levar para o novo Secretário nossa expectativa, não avançamos muito 

nestes dois anos, precisamos de uma pessoa que decida nas reuniões. 
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Elisabete França – apresentamos um plano, vocês não concordaram, os workshops estão 

acontecendo, estão sendo feitas manutenções, estamos avançando, ano que vem será bem 

melhor. 

 

Sasha – avançamos em discussões técnicas, na prática/rua não vimos muita coisa, 

entendemos que vocês tem um limite. 

 

Concordamos que as pautas, que por falta de tempo, não foram discutidas nesta reunião serão 

respondidas por e-mail. 

 

Flávio – agradecemos, acho que avançamos na parte técnica, temos esse espaço que é muito 

importante, estamos disputando menos.  

 

Sasha – reunião encerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


