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ARG/GSA  

Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista 

Assunto: Descida  

Data/Hora: 09.10.2018 – 10h-12h30 

Local: SLT – Sala de Reuniões do Rodoanel 

Participantes: 

 ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo 

 Ciclistas 

 DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A 

 Ecovias 

 EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

 PMSP – Polícia Militar do Estado de São Paulo 

 PMRV – Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo 

 Secretaria de Estado de Turismo 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

 Secretaria de Governo do Estado 

 Secretaria de Logística e Transportes 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo 

Teor: 
 Apresentação do realizado até o momento no âmbito do evento “Pedal Anchieta 2018”, de 

descida do planalto à Santos. 

 Levantadas dúvidas por ciclistas: 

o Sobre o funcionamento do Ciclo Comitê Paulista e seus GTs; 

o Sobre o evento de descida. 

 Esclarecimento das dúvidas: 

o Atas e comunicação transparente do Ciclo Comitê Paulista; 

o Nome do evento (definido para o ano de 2018 como “Pedal Anchieta 2018”); 

o Horário do evento (aberto das 6h-8h); 

o Inscrições (centralizadas); 

o Acesso à via; 

o Divulgação de informações; 

 PMRV indica que o contingente estará deslocado para a Rod. Anchieta durante o evento. 

o Solicita que sejam criadas formas de comunicação com os ciclistas. 

 Ecovias apresenta dados estatísticos de demanda do sistema e necessidade de evitar colapso 

no trânsito. 
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 Ecovias informa que pode ser utilizado um pátio em Cubatão (50 reais p/ 6h) para 

estacionamento dos ônibus fretados. 

 SMA informa que a negociação com a Sabesp para fornecimento de água estão avançadas, é 

necessário repassar a quantidade de pontos e localização. 

o A SINTAEMA poderá fornecer carro de som – em negociação. 

 Ciclistas informam sobre a possibilidade de faixa conificada em SP e SBC. 

o Patrocínio da contratada pela Pref. de SP com a Federação Paulista de Ciclismo. 

 Pref. de SBC informa que fizeram vistoria técnica para averiguar trajetos até o km 9.7. 

o Ficou combinado de ser realizada uma reunião com a Ecovias, a Polícia Rodoviária, a 

Secretaria de Trânsito Municipal e a GCM para estudar formas possíveis de acesso 

dos ciclistas à pista central. 

o Foi considerada a possibilidade de ser erguida uma escadaria de andaime temporária 

para cumprir tal função. 

Encaminhamentos: 
 Coordenação do Ciclo Comitê enviará memórias de reunião após reuniões dos GTs 

específicas; (SMA) 

 Marcar reunião com as Prefs. Santos, Cubatão e São Vicente para definição dos pontos de 

embarque; (SMA) 

 Apresentar nova proposta de ficha de inscrição (Ciclistas) 

 Marcar reunião com a PMRV e Ecovias (Pref. SBC) 

 Marcar reunião com as secretarias municipais de saúde; (SMA) 

 Verificar como será feita a fiscalização dos ônibus; (Artesp) 

 

 


