SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista
Assunto: Pedal Anchieta 2018
Data/Hora: 25.09.2018 – 14h00-16h00
Local: Salão Nobre, Paço Municipal 19° andar, Prefeitura de São Bernardo do
Campo
Pauta: Apresentação à Prefeitura de SBC do evento Pedal Anchieta 2018
Teor:


Dadas as boas vindas pelo o Secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, José Carlos
Gobbis Pagliuca, com apoio do Secretário de Segurança Urbana, Carlos Alberto dos
Santos, representando a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o representante do Ciclo
Comitê Paulista apresentou brevemente:
o Processo de criação do Ciclo Comitê Paulista e seus Grupos de Trabalho;
o Normativas legais de criação do Ciclo Comitê e Lei da Rota Márcia Prado.



Ademais foi apresentada proposta de realização do evento elaborada pela PMRv, Artesp
e Ecovias, com planejamento viário e locais de concentração e chegada em toda Rodovia
Anchieta, deixando clara a distinção entre a Rota Márcia Prado e a descida anual pela via
Anchieta.



Após, o Secretário chamou a todos para discutir e comentar o planejamento
apresentado:
o Solicitou-se à organização viabilidade de um acesso para os ciclistas do ABC,
juntamente de estratégia para os ciclistas chegarem ao acesso;
o Representantes de ciclistas sugeriram acessos na altura da Volkswagem;
o A PMRv aponta que o planejamento previsto não incluía acessos e que isso
necessitará novo planejamento, pedindo que seja respeitado o planejamento
previsto;
o Além disso, foi apontado que trajetos próximos e de acesso ao evento estão em
locais de risco no que tange à segurança pública;
o A geração de resíduos pelos participantes e locais de acesso para o Riacho
Grande precisam ser definidas pela organização;
o Foi declarada a existência de 9 UPAS no percurso da Rod. Anchieta, para
atendimento de possíveis ocorrências, levantando-se a necessidade de reuniões
da organização, Ecovias e as áreas competentes do Município para
operacionalização.
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Encaminhamentos:


ARG/GSA

Organização de grupo de trabalho para planejamento do percurso a ser recomendado
para os ciclistas acessarem o evento a partir de São Bernardo do Campo e região (Pref.
de São Bernardo do Campo).

