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Local:  

SMA/Sede – Prédio 1 – 5º andar – Sala de reuniões GSA 
Data:  
04/09/2018 

Início:  
15:00 

Término:  
17:00 

 

Assunto: Evento de Descida Anual  
 

PARTICIPANTES 
 

1.  Joana Eduarda Secretaria do Meio Ambiente 

2.  Eduardo Nicola Ordem dos Advogados do Brasil 

3.  Eduardo Gomez Cicloativista 

4.  André Pasqualini BrCiclos 

5.  Karina Mencarini Departamento de Estradas de Rodagem 

6.  Luciano Funari Secretaria do Meio Ambiente 

7.  Fernando Hisi Secretaria do Meio Ambiente 

8.  Lafaiete Alarcon Fundação Florestal 

9.  Alberto Sheik Secretaria do Meio Ambiente 

10.  Roberta Buendia Secretaria do Meio Ambiente 

11.  Ailton Araújo Brandão Agência de Transportes do Estado de São Paulo 

12.  Ana Carolina Honora Secretaria de Logística e Transportes 

13.  Ives de Freitas Desenvolvimento Rodoviário S/A 

14.  Maximiliano Meirelles Instituto Bem 

15.  Arthur Rocha  Secretaria do Meio Ambiente 
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PAUTA 

RESUMO DA REUNIÃO 
ABERTURA A reunião é iniciada com uma rodada de apresentações.  

Arthur informa que no mesmo dia em que o evento está marcado, ocorrerá, em 
Santos, a final brasileira do triathlon, e avisa que a reunião foi convocada para que 
decidam como o Estado pode apoiar o evento. 

PAUTA 1 Arthur ressalta que possuem duas opções para a descida, sendo a primeira pensar 
em uma forma para que ele seja compatível com o outro evento que estará 
acontecendo em Santos, ou adiantar o evento em uma semana, para o dia 25 de 
novembro, e salienta que essa seria a melhor opção para Santos. 
Sheik informa que houve uma reunião em Santos, onde a prefeitura demonstrou 
apoio ao evento, mas que solicitaram que discutissem sobre a possibilidade de 
alterar a data, visto que no dia 25 poderiam trabalhar para que o receptivo fosse 
melhor e concentrar esforços somente para esse evento. Ele complementa 
dizendo que sugeriram que o final do percurso fosse alterado para o centro, no 
Valongo, onde há uma estrutura melhor para receber os ciclistas. 
André apresenta o evento e informa que o mesmo começou como uma forma de 
protesto há alguns anos, e que ficou acordado que aconteceria em dezembro 
porque é uma data viável para todos os ciclistas, principalmente os que são 
estudantes. Ele sugere que o evento deveria se chamar Márcia Prado, levando em 
conta o histórico do evento e porque os ciclistas começaram a realizar essa 
descida. Ele avisa, ainda, que se a data for alterada, os ciclistas que são estudantes 
estarão em período de provas, o que os prejudicaria, e complementa dizendo que 
seria conveniente unir a descida com a final do triathlon, sendo necessário apenas 
aumentar a capacidade das ciclofaixas. 
Roberta salienta que a questão da data se deu somente pela incompatibilidade da 
cidade receber o número previsto de visitantes e conciliar os dois eventos. 
Nicola questiona o impacto do evento de triathlon para a cidade de Santos, e 
Sheik informa que ocorrem diversos transtornos na cidade, e que não há 
infraestrutura para comportar os dois eventos. 
Nicola sugere que a chegada seja em São Vicente, mas Sheik diz que seria pior, 
visto que a estrada para lá não comporta esse público.  
Nicola avisa, ainda, que o número de 50 mil ciclistas que realizariam a descida é 
subjetivo, haja vista que nem todos que pretendem ir, realmente irão no dia. 
Quem realizará a descida são ciclistas profissionais, que têm a preparação física 
necessária, e que os mesmos não precisariam de tanto apoio, visto que possuem 
seus próprios equipamentos.  
Eduardo Gomez salienta que a data de 2 de dezembro já foi divulgada e está bem 
difundida dentro dos grupos de ciclistas. 
Sheik salienta que na reunião geral do Ciclo Comitê, que ocorrerá no dia 6 de 
setembro, os ciclistas poderão conversar com os representantes de Santos para 
definir a data e para que entendam as dificuldades que a cidade possui para 
receber os dois eventos no mesmo dia. 
Ives diz que a organização do evento foi precipitada, visto que Santos só passou a 
ter conhecimento do mesmo agora, e que eles não tinham noção do 
dimensionamento desse passeio. Ele salienta que a necessidade é definir 
alternativas para que possam apresentar na próxima reunião. Sheik diz que a 
prefeitura de Santos está apoiando o evento, até mesmo pela possibilidade de 
atrair mídia e divulgação positiva para o local. 
Ives ressalta a necessidade de desenhar um escopo mínimo para apresentar para a 
prefeitura da cidade na próxima reunião, contendo o básico da programação. 
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André apresenta o Desafio Bicicletas ao Mar, e se disponibiliza a realizar as 
inscrições por lá, pois já possui o sistema e o molde para isso. 
Nicola sugere que haja um formulário padrão, ou seja, o mesmo formulário para 
todas as associações, assim teriam as informações reunidas em um só lugar e 
poderiam ter um dimensionamento do número de ciclistas que irão realizar a 
descida. Ele salienta que o apoio precisa ter um padrão, e cita o apoio que será 
oferecido pela Ecovias. 
Lafaiete diz que deveriam ver uma forma de unir forças para o evento, e Roberta 
complementa avisando que, para o governo, o importante é possuir somente o 
número de ciclistas que irão descer. Carol informa que é importante também que 
definam uma data limite para as inscrições, e Ives salienta que o papel do Ciclo 
Comitê é realizar a interlocução entre o governo e os ciclistas. 
Maximiliano sugere a criação de uma página que centralize as informações através 
do Ciclo Comitê, e Carol salienta que como será feita a inscrição será uma decisão 
dos ciclistas, e informa que os patrocínios também precisarão ser articulados por 
eles, visto que estamos em período eleitoral e o governo não pode fazer nenhum 
tipo de divulgação.  
André se disponibiliza a criar uma página de inscrições sob o nome do Ciclo 
Comitê, e Arthur solicita que os ciclistas se organizem para decidir como essas 
inscrições serão feitas. Ives salienta que o estado apoia o evento, mas que a 
organização do mesmo, conforme demanda histórica, é dos ciclistas, e avisa que 
os encaminhamentos de que o estado precisa são a programação geral e a 
demanda. 
Nicola solicita que agendem uma visita técnica ao trecho da descida, e Arthur 
informa que já estão conversando para marcar junto à Ecovias. 
André sugere que os ciclistas definam o plano de contingência fora da Ecovias. Fica 
decidido que os ciclistas decidirão entre si como será o nome do evento e a página 
tanto para divulgação quanto para a inscrição. 
Coronel Brandão salienta que já existem empresas interessadas em patrocinar o 
evento, mas que precisam definir primeiro o básico para poder alinhar isso depois, 
e complementa dizendo que o pedido de autorização ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) tem que ser feito pela sociedade civil, visto que é um 
evento que foi organizado por eles. 
Sheik informa que na reunião geral do Ciclo Comitê, poderá ser discutido com a 
Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, que é quem administra a 
rodoviária, a possibilidade de disponibilizarem um número maior de ônibus para a 
volta dos ciclistas. 
Fica acordado que é de responsabilidade dos ciclistas: 

 Definir o nome do evento 

 Protocolar o pedido de autorização ao DER 

 Definir a programação básica 

 Definir se haverá um site e como será feita a inscrição 

Carol e Karina orientam os ciclistas sobre como protocolar o pedido de 
autorização ao DER, e Carol salienta a urgência de formalizar esse pedido.  

 Nada mais a deliberar a reunião foi encerrada. 

 
ENCAMINHAMENTOS       RESPONSÁVEL 

 

a  Definição do nome e programação básica do evento Ciclistas 
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b  Definição sobre o site e inscrições Ciclistas 

c  Protocolar autorização ao DER Ciclistas 

 

PRÓXIMA REUNIÃO GERAL  
 
Data 

06/09/2018 
Hora 

10:00 
Local 

SMA/Sede – Sala do CONSEMA 

 


