GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
CICLO COMITÊ PAULISTA

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Ciclo Comitê Paulista, realizada no dia 18 de
novembro de 2021.
Pauta

1 – Rota Marcia Prado - obras da Ciclovia Imigrantes km 38 até km 45 e caminho alternativo para acesso a
estrada de manutenção durante as obras;
2 – GT Portaria Regulamento embarque de bicicletas em ônibus rodoviário intermunicipal (não enquadra
ônibus metropolitano) em conjunto com os membros ciclistas do CCP.
3 – Requisição dos documentos onde as concessionárias pedem implantação das placas R/12 nas Rodovias,
prioritariamente do SAI, no prazo de 30 dias nos termos da Lei de acesso a informação.

Realizou-se no dia 18 de novembro de 2021, às 14h00, por videoconferência, a 3ª Reunião
Extraordinária do Ciclo Comitê Paulista.
Compareceram os (as) representantes (as) Gilberto Tardochi da Silva (SLT), Juan Tarsis Gimenes de
Almeida (SLT), José Alberto “Sheik” Pereira (SIMA), Maj PM César Hernandes Rossignoli
(SSP/CPR), Caio Miranda Carneiro (ARTESP), Lafaiete Alarcon da Silva (FF), Willian Jorge Rissato
Cruz (Ciclista), Eduardo Feliciano Sans Gomez (Ciclista), William Amaral dos Santos (Ciclista),
Paulo Roberto Cruz Alves (Ciclista), Marcelo Campelo Teixeira (EMTU), Bernadete Maria da Penha
Augusto (SECTUR), Breno Camargo Kraide (xxxx), Joel Ferreira dos Santos Fernandez Dias
(ARTESP), Maria Amélia Kuhlmann Fernandes (Detran), Núcleo de Negócios e Parcerias (FF)
Também participaram da reunião os convidados da ARTESP Dr. Walter Nyakas Júnior – Diretor de
Operações, Paulo Roberto Marufuji – membro da Diretoria de Procedimentos e Logística, Leonardo
Cunha Muller (Assessoria de Comunicação ARTESP - para transmissão ao vivo pelos meios
disponíveis na Artesp).
O representante da Secretaria da ARTESP, Caio Miranda conduziu a reunião.
O representante Caio (ARTESP) iniciou saudando a todos e desejando uma boa reunião e procedeu
a leitura da pauta e apresentou os convidados.
O representante Caio (ARTESP) informa que Joel (ARTESP) irá fazer uma apresentação para
atualizar as informações sobre as obras da Rota Marcia Prado, mas já adianta que está na fase final
de validação do cronograma da ciclovia e da ciclopassarela que dá acesso a mencionada rota no
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Parque Serra do Mar, finalizada essa fase o processo será analisado pela Diretoria de Operações da
ARTESP referente a segurança e sinalização. Informa que o Governo tem interesse em fazer
melhorias na Estrada de Serviço para visando a segurança dos ciclistas. Em relação a Concessionária
Ecovias dos Imigrantes, acharam melhor não envolver nesta reunião, por ser uma questão mais
técnica entre a ARTESP e o Ciclocomitê e qualquer demanda que tiver a ARTESP fara o contato com
a Ecovias. O representante Willam Amaral (ciclista) informa que o sinal no youtube ainda não foi
aberto. O representante Caio (ARTESP) esclarece que esta é a primeira reunião que vai ser
transmitida pela Assessoria de Comunicação da ARTESP, através do link da reunião Teams. O
representante Vinicius (Policiamento Rodoviário) usa a palavra para corrigir uma informação
passada na última reunião deste ciclomitê, informa que o artigo 244 não se aplica a Rodovia dos
Imigrantes por ser de múltiplas faixas. O representante José “Sheik” (SIMA) informa que (i) a
próxima reunião ordinária do dia 07/12/2021, das 10h00 às 12h00 será de forma mista, no Plenário
do CONSEMA, sendo necessário confirma a presença e também será transmitida pelo youtube, (ii)
consulta o grupo sobre a possibilidade convidar um Empreendedor para falar da questão de ciclovia
no âmbito do Projeto. O grupo concorda com o convite e defini que a apresentação será na parte
final da reunião. O representante Caio (ARTESP) explica que para falar sobre o item 2 da pauta foi
convidado o Paulo Marufuji (DPL/ARTESP), o e sobre o item 3 solicita que Dr. Nyakas (Diretor de
Operações da ARTESP) se apresente, onde ele fala que tomou conhecimento de algumas demandas
e inclusive participou de reunião no Palácio que trata de outro tema e que estará acompanhando
toda a questão operacional e de segurança e em relação a questão das placas vai se aprofundar
para buscar uma solução. O representante Willian Cruz (Ciclista) faz uma breve introdução
referente ao item 2 da pauta e fala da importância da padronização do procedimento junto as
empresas, Paulo Marufuji (DPL/ARTESP) considera a solicitação pertinente, no passado foram
colhidas informações com as empresas, de certa forma uma boa parte das empresas transportam
as bicicletas, cada uma criou uma regra, a grande preocupação dessas empresas é o extravio das
bicicletas, uma vez que o valor hoje das bicicletas são altíssimos, informa que já iniciou uma
conversa com o Sindicato das transportadoras, onde com o crescimento da população ciclística, o
Sindicato acha favorável estão pesquisando a respeito do assunto pode soltar uma norma que seja
boa para todos, outro problema é o tipo de veículo, para finalizar informa que está levantado todas
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as informações para formalizar o grupo de trabalho e dar continuidade ao assunto. O representante
Caio (ARTESP) pergunta ao grupo qual a melhor forma organizar quem vai participar, sugeriu
encaminhar um e-mail marcando uma reunião específica para tratar do assunto, o representante
Eduardo Gomez (ciclista) informa que todos os representantes da Sociedade Civil têm interesse em
participar e ressalta a importância da participação das empresas de ônibus, o representante Paulo
Alves (ciclista), fala da importância de envolver as rodovias na discussão. O representante Caio
(ARTESP) solicita que o representante Joel (DIN/ARTESP) inicie a apresentação com as informações
atualizadas das obras da Rota Márcia Prado, durante a apresentação representantes apresentaram
algumas contribuições, tais como (i) além da escada com canaleta, sugeriram a construção de uma
rampa, (ii) questões referentes ao

km 43 e 45; e (iii) transposição, sobre esses pontos o

representante Caio (ARTESP) informa que o representante Joel (DIN/ARTESP) vai conversar com a
Concessionária, informa ainda que o Governo pediu para dar prioridade, além de buscar uma
solução de intervenção em conjunto com outros órgãos do governo para a estrada de serviço (km
45), para que no próximo ano o estado tenha essa rota em condições melhores, na próxima reunião
ordinária será apresentada uma posição. O representante William Cruz (ciclista) faz um
apontamento referente ao km 43 em diante, conforme ata da reunião a Ecovias se colocou à
disposição para fazer a conexão desde que com o consentimento da Fundação Florestal. O
representante Willian Amaral (ciclista) sugeriu que as obras iniciem sentido sul/norte, reforça
ainda a importância das placas R/12 nas Rodovias e informa que protocolou pedido no sistema SIC. O
representante Caio (ARTESP) finaliza informando que vai tentar trazer para a próxima reunião
ordinária as informações referentes as melhorias propostas e também agradece a todos que
participaram pelo youtube, e que a partir de agora dá pra transmitir as reuniões do Ciclo Comitê do
Teams direto para youtube, atendendo à solicitação desse grupo, assim dá mais publicidade. O
representante Eduardo Gomez (ciclista) reforça a importância da transmissão, aproveita também
para atualizar o público que ao longo deste ano já foram realizadas 8 reuniões ordinárias e 2
extraordinárias, sendo esta a 3º reunião extraordinária, além disso fala da importância de marcar
uma reunião entre o Ciclocomitê, o Estado e a Ecovias, se possível marcar antes da próxima reunião
ordinária de 07/12/2021. O representante Caio (ARTESP) solicita o encaminhamento com a pauta
para essa reunião para alinhar com a Concessionária Ecovias, o representante Willian Amaral
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(ciclista) ficou encarregado de encaminhar a pauta. Ao final o representante Caio (ARTESP)
agradece a todos e finaliza a reunião.
OBSERVAÇÃO: A 9ª reunião Ordinária será realizada por teams e presencial, para quem interessar,
no dia 07/12/2021, das 10 às 12 horas no Plenário do Consema.

