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Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista 

Assunto: Pedal Anchieta 2018 

Data/Hora: 09.11.2018 – 10h00-12h30 

Local: Sala de Reuniões do Consema (SMA) 

Pauta: Acompanhamento dos trabalhos 

Teor: 

 Foi iniciada a reunião pela coordenação do Ciclo Comitê Paulista 

 Foi apresentado, então, o Plano Médico do evento, encaminhado aos representantes do 
Ciclo Comitê por médicos envolvidos com o evento. 

 Após, a questão da viabilização do trecho urbano da via Anchieta, em São Paulo, da 
Estação Sacomã ao km 9,7 da rodovia: 

o Foi comentado sobre comboios de 15 em 15 minutos ou sobre caminho por 
ciclofaixa nas ruas locais no entorno da rodovia; 

o Ciclistas ressaltam que o ideal seria a conificação de faixa exclusiva da estação ao 
km 9,7; 

o É ressaltado que faltam os cones para tanto, então Artesp e ciclistas tentarão 
conseguir os cones. 

 Então foi apresentado pelos ciclistas um patrocinador do evento: 

o Proverá pórtico para o km 12 e para o Valongo; 

o Coletes de apoiadores; 

 Artesp e Cubatão possuem pessoal para apoio também. 

 É ressaltado que o apoio é bem-vindo, mas deve ser bem organizado e 
hierarquizado p/ centralizar informações de comunicações no CCO (onde 
será o controle operacional do evento). 

o Também serão providenciados banners e apoio mecânico aos ciclistas. 

 Passando para São Bernardo do Campo, a questão do acesso pelo km 22 é levantada: 

o Viabilizar pelo acostamento seria muito riscoso e o Município precisa de uma 
resposta definitiva; 

o Ciclistas entendem fundamental tal acesso, respeitando a linha de desejo dos 
participantes; 
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o Caso exista o acesso, a Pref. de SBC se compromete em viabilizá-lo por meio de 
sua GCM e Secretaria de Trânsito e Vias Urbanas; 

o É ressaltado que é uma questão de controle da segurança que só tenha uma 
acesso ao evento; 

o Entende-se, finalmente, pela não abertura do acesso. 

 É comunicado que o Sr. André Pasqualini saiu do Ciclo Comitê e que o acesso ao site do 
evento está provisoriamente comprometido. 

Encaminhamentos: 
 Agendar percursora com a Sabesp e reunião de fechamento do Plano Médico (Ciclo Comitê 

Paulista) 

 


