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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO  
DOS REPRESENTANTES CICLISTAS AO CICLO COMITÊ PAULISTA – CCP 

BIENIO 2023 A 2025 
 
De acordo com a Resolução Conjunta SLT/SIMA n° 001, de 20 de dezembro de 2019, que 
instituiu o Ciclo Comitê Paulista – CCP, ficam convocados os ciclistas interessados em 
participar da eleição para escolha de seus representantes no Estado de São Paulo junto ao 
Ciclo Comitê Paulista - CCP (biênio 2023 a 2025). O pleito será coordenado pelo CCP.  
 
Conforme aprovado na 16ª Reunião Ordinária do CCP, os ciclistas candidatos interessados 
em participar das eleições e pleitear uma das 12 vagas (sendo 06 vagas titulares e 06 vagas 
suplentes) destinadas aos representantes da sociedade civil (ciclistas) terão que realizar a 
sua inscrição por meio eletrônico no site 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/ciclocomitepaulista/ no período de 
10/01/2023 até à meia noite do dia 31/01/2023. 
 
A lista dos ciclistas inscritos será publicada no DOE no dia 14/02/2023, com a indicação dos 
candidatos aptos a votar e serem votados. 
 
A eleição ocorrerá de maneira PRESENCIAL no dia 07/03/2023, das 14h às 17h, no Plenário 
do CONSEMA, sito na Av. Prof. Frederico Hermann Jr. n° 345, Prédio 6, Alto de Pinheiros - 
SP (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística). Após o término da votação, 
inicia-se a apuração dos votos e a divulgação dos novos representantes eleitos pelos 
ciclistas do CCP. 
 
No momento da votação, cada candidato terá direito a dois votos.  
 
Não serão aceitos votos por procuração. 
 
Serão eleitos os ciclistas que obtiverem o maior número de votos dos eleitores inscritos e 
presentes no local e horário supramencionado, seguindo a ordem do maior número de 
votos apurados até o preenchimento das 12 vagas.   
 
No dia 21/03/2023 será publicada no DOE a Resolução com a nova composição dos 
representantes do Governo e dos Ciclistas junto ao Ciclo Comitê Paulista – CCP para o 
biênio 2023/2025. 
 
A primeira Reunião Ordinária com a nova composição dos representantes do Ciclo Comitê 
Paulista – CCP está agendada para 04/04/2023 
 
*Todas as datas citadas acima poderão sofrer alterações devido à transição de governo e a 
unificação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA e a Secretaria de 
Logística e Transportes – SLT. 
** Todas as datas e regras para eleição citadas acima foram discutidas e aprovadas na 16ª 
Reunião Ordinária do Ciclo Comitê Paulista – CCP, que ocorreu no dia 06/12/2022. 
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