
Ata de Reunião
SECRETARIA DAS 

CIDADES Assunto: 1ª Reunião com Grupos Ciclísticos da RMR 
Ciclovias Metropolitanas

IDENTIFICAÇÃO

Local: SECRETARIA DAS CIDADES - Rua Montevidéu, 145 - Boa Vista - Recife/PE. 
Data: 12/05/2010

Hora: 17h15min 

-19h40min.

PARTICIPANTES
Alcides Neto – Ciclo Adventure
Ângelo Leite – SERTEL
Davi Pires Rios – Ciclista
Diego Rafael – Gambiarra
Enio Magalhães Bernardino – Ciclista
Fernando Dornelas Paes – Venture Bikers
Gilvan Sobral – APS
Lúcio Flausino Dias Júnior – Ciclista
Lucio Flávio da Silva Torres – Ciclista
Marcelo Bione – Coordenador do GT/Ciclovias RMR
Márcio Branco – Câmara Vereadores Recife
Márcia Cunha – APS
Marco Leal - Grupo Zona Sul

Marcus Georgii – Corujaqueira Ciclismo
Mariana Oliveira – SERTEL
Osman Frazão Lima – Ciclista
Paulo Fernandes de S. Lima – Grupo Zona Sul
Péricles Chagas – Gambiarra
Petrus Mendonça – Ciclo Adventure
Rebeka Batista Gomes – UFPE
Roberta Tavares – APS
Rodriggo Ramos Dias – UFPE
Rogério Fagundes Leite – Ciclista
Rosaly de Almeida Silva – Cansadus
Sérgio Falcone – Ciclista

OBJETIVO DO SEMINÁRIO

- Apresentar plano estratégico da Secretarias das Cidades.
- Comunicar e estabelecer parcerias com Grupos ciclísticos da RMR.

PAUTA
1. Plano de Ações Estratégicas – Ciclovias Metropolitanas da SECID para 2010;
2. Vídeos sobre BICICLETAS:
Sorocaba: Plano Cicloviário; Bicicleta em Tóquio, Japão e Bogotá: Ciclofaixas – Colômbia; 
3. Parcerias dos Grupos Ciclísticos e a SECID: possibilidades e sugestões.

DETALHAMENTO

Deu-se início, a 1ª Reunião da Secretaria das Cidades com os Grupos Ciclísticos Organizados da RMR, às 17h: 15min, 
conforme havia sido combinado pelo Coordenador do Projeto Ciclovias das Cidades Metropolitanas, Marcelo Bione, 
que iniciou com a sua apresentação, colocando seu histórico de envolvimento com a temática desde 1993, quando 
da implementação da Lei “Recife Pólo Ciclístico” de autoria do vereador Byron Sarinho, observando que naquele 
momento os órgãos viam a bicicleta como piada, pois o discurso era que “não havia espaço para os carros imagina 
para as bicicletas”. Marcelo Bione – Coordenador das Ciclovias Metropolitanas da Secretaria das Cidades continua a 
sua exposição apresentando o Plano de Ação Estratégica – PAE, colocando os princípios, as interfaces e as ações 
prioritárias.  Foram  expostas  as  principais  finalidades  e  objetivos  do  projeto,  com  o  enfoque  em  atender  aos 
trabalhadores e estudantes, segmentos prioritários no programa, dando-lhes conforto e segurança nos percursos 
Casa-trabalho, casa-escola. Falou-se do Programa Ciclovias das Cidades, que possibilitaria a implantação 10 km de 
ciclovias nas 14 cidades que compõem a Região Metropolitana do Recife.  Também foi citado que o projeto Via 
Mangue, já contempla ciclovias, sendo observado por um membro da plenária, que no projeto geométrico mostrava 
apenas trechos,  e não em toda Via Mangue. Foi  citado também que estaria em fase de pesquisa pela CBTU,  a 
implantação de bicicletários nas Estações do Metrô, viabilizando a segurança e rapidez no deslocamento dos ciclistas. 
Foi solicitada a integração dos ciclistas a fim de obter os melhores e mais rápidos resultados deste projeto de forma 
enxuta  junto  às  autoridades  competentes.  A  Sra.  Márcia  Branco,  assessora  parlamentar  do  vereador  do  Recife 
Luciano Siqueira, que estaria sendo programada uma audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade, elaborado 
pelo Instituto Pelópidas da Silveira, pois vai envolver os mais variados modais de transporte, e não poderia a bicicleta 
estar  fora  dele.  Por  fim,  foram  mostrados  vídeos  de  cidades  que  implantaram  sistema  e  políticas  cicloviárias 
mostrados com os exemplos de Sorocaba/SP,  em Tóquio,  Japão e Bogotá na Colômbia,  ilustrando ainda mais a 
explanação do coordenador do projeto. Em seguida foram abertas as discussões com a plenária e foram feitos vários 
questionamentos em relação ao projeto.   Em um debate bastante dinâmico e interessante,  emitindo opiniões e 
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dúvidas relacionadas aos 10 km de ciclovias. Se, seria mais coerente levar em conta o tamanho da cidade, e não 
definir para toda a mesma quantidade (10 km de ciclovias), sendo para Recife pouco, mas para Itamaracá poderia ser 
muito, como também, foi questionado de quem seria a responsabilidade na orientação da elaboração dos projetos, a 
serem destinados para outros fins, como por exemplo, só para Lazer. Foi explicado pelo Coordenador Marcelo Bione, 
que a SECID, juntamente com os outros órgãos fariam valer os princípios de atender principalmente ao deslocamento 
da população que utiliza a bicicleta todos os dias para o trabalho e a escola, não podendo ser a Ciclovia em áreas de 
contemplação  e  Lazer  servir  para  deslocamentos  casa-trabalho  e/ou  casa-escola.  O  que  preocupava  muito  aos 
ciclistas da área destinada para esse fim, tendo sido respondido pelo coordenador que os princípios estariam já 
definidos e que cada município teria autonomia, com tanto que fossem considerados os princípios de integração e 
continuidade  das  ciclovias,  como  também,  não  perder  o  foco  do  atendimento  aos  ciclistas  que  se  deslocam 
diariamente de bicicleta (trabalhadores e estudantes); em determinado momento Sra. Roberta Tavares, do grupo 
APS, externou que o projeto seria tão bom que receia em não “sair do papel”, ou seja, não ter andamento efetivo no 
seu desenvolvimento, perguntando, também, qual seria o nível de participação dos ciclistas na elaboração do projeto 
juntamente com os órgãos competentes? Também o Sr. Petrus Mendonça, do Grupo Ciclo Adventure, que faz parte 
de um grupo de mais de 1000 ciclistas, achou bastante salutar a iniciativa, elogiando essa atitude da Secretaria das 
Cidades,  pois,  não tinha visto,  até  o  momento,  nenhuma entidade  mobilizada em prol  dos  ciclistas,  sugerindo, 
inclusive, ações visando à segurança e a organização estrutural,  bem como a capacitação informativa através de 
veiculação na mídia para conscientização da população e dos ciclistas para que houvesse respeito mútuo entre os 
cidadãos. O Sr. Ângelo Leite da SERTEL observou que deveríamos entender a problemática da bicicleta como um 
processo natural, que todas as coisas viriam em conseqüência da utilização do espaço urbano pelos ciclistas, e deixou 
de forma bastante enfática que as políticas deveriam ser para a classe média,  pois ela e que é a definidora de 
opinião. O coordenador do GT volta a ressaltar que a SECID estaria construindo uma política para toda a população 
sem restringir classes sociais, entretanto as ações prioritárias seriam, num primeiro momento, ao atendimento de 
uma população (ciclistas - trabalhadores e estudantes) que diariamente se deslocam de bicicleta, correndo riscos de 
vida permanente.  Desta forma,  a SECID visa redução de danos e a diminuição dos custos  sociais,  advindos dos 
acidentes de trânsito, para toda a sociedade. Por fim, a 1ª Reunião dos Grupos Ciclísticos com a SECID se aproxima de 
seu final onde foram recebidas as sugestões de pauta e de agendamento da próxima reunião que ficou para 15 dias, 
a ser definido pela SECID. Eu, Joacy Barbosa, registro aqui o encerramento da reunião às 19h40min do dia 12 de maio 
de 2010, tendo o coordenador dos trabalhos, finalizando e agradecendo a todos pela participação, e já convidando a 
todos para a próxima reunião.

ENCAMINHAMENTOS

Sugestões de assuntos para próxima pauta:
 - Pesquisas quantitativas e qualitativas de Contagem Volumétrica de ciclistas nas vias urbanas por meio do registro 
fotográfico digital: METODOLOGIA E APLICAÇÃO;
 - Análise das ciclovias existentes (Contagem volumétrica, fotos);
 - Entrevistas com ciclistas;
 - Traffic Calming;
 - Discussão sobre eixos ciclísticos;
 - Dados sobre acidentes com bicicletas e registro de roubos;
 - Campanhas educativas;
 - Pesquisar cidades com soluções já implantadas.

Sugestões de ações:
 - Definir os principais pontos estratégicos na RMR para uma integração cicloviária intermodal;
 - Prioridade na segurança de trânsito para os ciclistas;
 - Fazer funcionar a ciclovia já existente entre Recife e Abreu e Lima.

APOIO E SUPORTE TÉCNICO:

Maria Cecília – Estagiária de Administração de Empresa.
Joacy Barbosa - Aux. Administrativo.
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