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A GPL

Sra. Gerente

Em atenção ao Processo SEI 6510.2022/0006424-8 e oficio 018/2021-CTM/CMTT-Câmara Temática de Bicicleta, 

que solicitam informações sobre determinadas estruturas cicloviária temos a informar que:

O plano de metas de 2019/2020 previa além da requalificação e implantação de novas estruturas cicloviária, o 

remanejamento e alteração de tipologia, seguindo o preconizado no Pilar Avaliação e Monitoramento, que 

através da elaboração do diagnóstico, possibilitou adequar e melhorar o sistema cicloviário alinhando diretrizes 

com a proposta de construção do plano cicloviário .

Abaixo segue informações sobre as estruturas cicloviária elencadas pela Câmara Temática de Bicicleta, objeto 

desta solicitação:

1. Av. Amarílis:

A ciclofaixa em questão está elencada na lista de ciclofaixa que passara por processo de alteração na sua 

tipologia cicloviária passando para ciclorrota. 

2. Av. Chucri Zaidan:

O Projeto de Manutenção cicloviária foi desenvolvido e implantado em dezembro de 2020, 

correspondendo ao trecho entre rua João Dória e Rua Laguna/Ponte Laguna.

3. Av. Cecília Lottemberg:

Foi desenvolvido e implantado projeto de ciclorrota em dezembro de 2020, correspondendo ao trecho 

da Rua Américo Brasiliense e Praça Embaixador Cyro de Freitas Valle.

4. Rua José Vicente Cavalheiro

A rua José Vicente Cavalheiro é parte da Ciclofaixa Chácara Santo Antônio-Trecho1 e faz conexão 

intermodal com a Estação Granja Julieta CPTM e Borba Gato do Metrô.

Embora seja uma conexão intermodal bicicleta-Transporte Público, é de largura estreita e está prevista 

a alteração de tipologia para ciclorrota no sentido do centro para o bairro operando em conjunto com a 

ciclorrota da rua Joaquim de Andrade que opera no sentido bairro para o centro.

5. Av. Milene Elias

A Av. Milene Elias é parte integrante da ciclofaixa Paranaguá, a mesma teve projeto de manutenção 

cicloviária desenvolvido. 

6. R. Abel Tavares

A R. Abel Tavares está contida no Programa de requalificação e manutenção da rede cicloviária e teve 



 

projeto desenvolvido e implantado em abril de 2021.

7. R. Caio Graco

A R. Caio Graco está inserida no Programa de ampliação e implantação de conexões da rede cicloviária e 

teve projeto desenvolvido correspondendo ao trecho entre R. Coriolano e R. Guaicurus.

8. R. Fradique Coutinho 

A R. Fradique Coutinho está inserida no Programa de requalificação e manutenção da rede cicloviária e 

teve projeto desenvolvido e implantado no trecho entre a R. Artur de Azevedo e r. dos Pinheiros, 

implantado em abril de 2022,

9.  R. Martiniano de Carvalho

Teve projeto de manutenção cicloviária desenvolvido e está em fase de implantação, o mesmo prevê o 

remanejamento da ciclofaixa para a R. Treze de Maio

10. R. da Figueira

A Ciclofaixa da R. dá Figueira teve projeto de manutenção cicloviária desenvolvido e implantado em 

agosto de 2020 e projeto de ampliação e implantação de conexões da rede cicloviária desenvolvida e 

implantada em março de 2021.

11.    R. Luis Góis   

A R. Luis Góis está contida no Programa de ampliação e implantação de conexões da rede cicloviária e 

teve projeto desenvolvido e implantado em fevereiro de 2021. Correspondendo ao trecho entre Av. 

José Maria Whitaker, R. 1º de Janeiro, Av. Jabaquara e Dr. Ricardo Jafet.

12.    R. Vigário Albernaz

A R. Vigário Albernaz está contida no Programa de ampliação e implantação de conexões da rede 

cicloviária e é parte integrante da ciclofaixa Luis Góis.   

13. R. do Boqueirão

A rua Boqueirão passou pelo programa de vias recapeadas e a sua estrutura cicloviária será remanejada 

para R. N. Sra. da Saúde que já teve projeto de conexões da rede cicloviária desenvolvida no trecho 

entre R. Divinópolis e Av. Tancredo Neves e R. Divinópolis no trecho entre R. Boqueirão e N. Sra. da 

Saúde.

14. R. Vitória Speers

A ciclofaixa da R. Vitoria Speers está inserida na listagem das vias que serão remanejadas, a nova 

infraestrutura cicloviária estará posicionada na Av. Abel Ferreira concordando com a ciclofaixa 

existente, contribuindo para melhorar a qualidade do sistema.  



 

15.  Largo do Arouche

O Largo do Arouche e adjacências estão contidos no Programa de manutenção e requalificação 

cicloviária e tiveram projetos desenvolvidos e implantados em março de 2020, correspondendo as 

seguintes vias: Av. Vieira de Carvalho entre Praça da República e av. São João, Av. São João entre Largo 

do Arouche e Av. Duque de Caxias e o Largo do Arouche entre Av. Vieira de Carvalho e Terminal Amaral 

Gurgel.                      

16. R. Joaquim de Andrade 

A R. Joaquim de Andrade é parte da Ciclofaixa Chácara Santo Antônio, está sinalizada como ciclorrota 

operando em conjunto com a ciclorrota da R. José Vicente Cavalheiro que opera no sentido centro para 

o bairro.

17. R. Tobias Barreto 

A ciclofaixa da R. Tobias Barreto está inserida no Programa de requalificação e manutenção da rede 

cicloviária e teve projeto desenvolvido e implantado em fevereiro de 2020 onde optou-se por retirar 

parte da estrutura cicloviária compreendida no trecho entre Av. Álvaro Ramos e R. Padre Adelino.

18. Av. República do Líbano 

Em relação a largura da ciclovia no canteiro central adotada na altura do nº 930 e entre os portões 7 e 8 

do Parque do Ibirapuera, informamos que não foi possível adotar medidas maiores, devido à 

proximidade da ciclovia com as árvores e também a premissa de não retirada de faixas de rolamentos 

que comprometeria a capacidade e fluidez da via. 

19. Largo do Socorro 

Informamos que dentro do Programa de Metas Revisão Programática 2019-2020 da Prefeitura da 

Cidade de São Paulo que previa a requalificação de 310,60 km de infraestrutura ciclo viária, a ciclofaixa 

do Largo do Socorro não foi contemplada.

Ressaltamos que a Secretaria de Mobilidade e Transportes - SMT e a Companhia de Engenharia de Tráfego - 

CET, atendendo a legislação vigente, estimula o uso da bicicleta como modal importante para promover a 

equidade no acesso e uso dos espaços viários, a convivência pacifica entre ciclistas, pedestres e demais modais, 

visando a segurança e conforto dos ciclistas.
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