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PAUTA
1. Apresentação do projeto e regulamentação da descida para Santos
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RESUMO DA REUNIÃO
ABERTURA

1. Regulamentação
da descida para
Santos

Luciano Funari inicia a reunião fazendo uma apresentação dos membros da
Secretaria do Meio Ambiente que estavam presentes na reunião, fala sobre as
pautas do Ciclo Comitê, e solicita que os demais se apresentem.
Ele realiza um alinhamento sobre a reunião que houve no dia 05/07, na qual o
projeto da descida para Santos foi apresentado pela Ecovias.
Os demais presentes se apresentam brevemente.
Luciano Funari inicia a apresentação elaborada pela Ecovias sobre o projeto da
descida para Santos.
José Guerra levanta o assunto abordado na última reunião com a Ecovias,
quando o Projeto Verão no Clima se responsabilizou por fazer um
levantamento das necessidades para o evento através da agência Mercado
Jovem, que arruma patrocinadores para o projeto e poderá auxiliar também
neste projeto da descida.
Luciano Funari salienta que a intenção é marcar o Metrô Sacomã como um
ponto de encontro, visto que a descida começa no km 10, e por isso a presença
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos.
Fernando Maruyama informa a necessidade de ser feito um ofício para a
operação do metrô, para que seja oficializada e definida a capacidade do metrô
de suportar essa demanda. Luciano Funari e Arthur Gonçalves se
comprometem a mandar esse ofício.
Luciano Funari e Coronel Ailton Brandão seguem a apresentação mostrando as
segregações que serão feitas na estrada, os pontos de apoio e demais detalhes
sobre a operacionalização.
José Guerra salienta a necessidade de entrar em contato com a CET dos
municípios por onde os ciclistas passarão, para que eles estejam cientes sobre
as interdições e possam fazer os desvios necessários no trânsito da cidade.
Coronel Ailton Brandão informa que possuem a necessidade de saber se o
evento será tratado dentro da portaria nº 33/13 do DER, ou se será preciso
elaborar nova portaria. Ele informa ainda que, juntamente com a SMA,
decidirão como ficará a questão da comunicação e das instruções de
segurança, para que haja o apoio suficiente para possíveis acidentes, e,
principalmente, que possam prevenir acidentes.
Milton Costa levanta um debate sobre a segurança e integridade física de
possíveis ciclistas amadores que se juntarão ao evento. Os presentes
compreendem a necessidade de zelar pela segurança e pela integridade dos
participantes, para tanto, são sugeridas: ações com a polícia, cartilhas
informativas, tendas de apoio e ambulâncias de plantão estão entre as opções
para tutelar tal questão, que terá suas minúcias discutidas em reunião a
ocorrer.
Luciano Funari salienta, ainda, a necessidade de conversar com a CET de Santos
para que façam interdições nas ruas devido às ciclovias existentes não serem
capazes de comportar o fluxo de ciclistas que receberão no dia, e também para
auxiliar a chegada dos ciclistas que, provavelmente, irão querer chegar até a
praia.
Fernando Maruyama diz que deverá haver um bolsão próximo a estação
Sacomã para que possam receber os ciclistas sem causar problemas na entrada
do metrô.
Karina Mencarini questiona como será feita a volta dos ciclistas. Luciano Funari
diz que será feita por meios próprios. Arthur Gonçalves avisa que se houver um
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fluxo grande de pessoas, é possível que não haja ônibus suficientes na
rodoviária, e que seria necessário informar as empresas de ônibus para que
possam disponibilizar uma frota maior. Eduardo Nicola salienta que os grupos
que descem a serra já vão preparados para voltar, com passagem comprada ou
algum meio próprio para subir.
Karina Mencarini questiona se não haverá ciclistas que vão querer subir pela
rodovia no retorno à SP, a que Eduardo Nicola diz que somente ciclistas
profissionais sobem a serra, já que é necessária muita preparação física.
Milton Costa ressalta a necessidade de formalizar a descida através do
secretário, pois é algo que eles precisam se responsabilizar e ter muito cuidado
devido aos riscos.
Ficou definido que a formalização junto ao DER deverá ser encaminhada nos
termos da Portaria do DER 33, de 29/07/2013, que regulamenta os
procedimentos pertinentes à autorização para realização de eventos. De
acordo com informações do Sr. Milton Costa, não será necessário publicar
outra portaria para regulamentar este evento em específico, uma vez que a
Portaria em epígrafe ensejará a expedição da respectiva autorização.
Considerando-se as instâncias envolvidas na realização de um evento a ser
promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, foi sugerido que o
encaminhamento formal da solicitação fosse feito por meio da Secretaria de
Logística e Transportes, para subsequente análise no âmbito da área técnica
competente do DER. A solicitação deverá ser formalizada perante todos os
órgãos envolvidos, como o DER, as prefeituras de São Paulo, Santos, São
Bernardo, Diadema e Cubatão, o Metrô, Secretaria de Transportes
Metropolitanos, dentre outros. Luciano Funari e Arthur Gonçalves ficam
responsáveis por providenciar a formalização da solicitação ao DER e elaborar
os demais ofícios. Devido ao envolvimento das Prefeituras, foi sugerido que a
Secretaria do Governo passe a acompanhar estas reuniões.
Nada mais a deliberar a reunião foi encerrada.
ENCAMINHAMENTOS
a

Elaboração de ofícios a serem enviados
tempestivamente para os órgãos respectivos

RESPONSÁVEL
Luciano e Arthur
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