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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU 1 

PIRATININGA, realizada no dia 11 de maio de 2021 às 16:00h, por 2 

videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de 3 

pauta: 1. Aprovação de minutas de ata; 2. Apresentação do projeto da 4 

Ciclovia; 3. Formação continuada em instrumentos estruturantes da Gestão 5 

de Águas / Observatório das Águas; 4. Nota Técnica sobre o canal de Itaipu; 6 

5. Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pela Sra. Katia Vallado (CCRON), que 7 

agradeceu a presença de todos e solicitou uma inversão na ordem de 8 

apresentação dos pontos de pauta, se iniciando pelo item 3, apresentado pela 9 

Sra. Maria Teresa (CRBio-2/ Subcomitê Oeste), seguido pela apresentação da 10 

Nota Técnica sobre o canal de Itaipu, pois o Sr. Paulo Bidegain (Associação de 11 

Windsurf de Niterói) possui um outro compromisso e não poderá permanecer até 12 

o final da reunião. 1. Aprovação de minutas de ata; Aprovação das minutas de 13 

ata de 9 de março de 2021, e 30 de abril de 2021. O Sr. Paulo Eduardo 14 

(AGEVAP) disse que recebeu uma solicitação de complementação na fala do Sr. 15 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói), e que as alterações já foram feitas. Foi 16 

perguntado aos presentes se possuíam mais alguma observação referente a 17 

estas atas. Não havendo considerações as atas foram aprovadas. 3. Formação 18 

continuada em instrumentos estruturantes da Gestão de Águas / 19 

Observatório das Águas; A Sra. Maria Teresa (CRBio-2/ Subcomitê Oeste) 20 

agradeceu o espaço, e iniciou sua fala contextualizando o tema, explicando que 21 

ele nasceu em uma reunião de Diretoria Ampliada, fruto de uma reflexão das 22 

oficinas sobre o Protocolo do Observatório das Águas – OGA, em que foi 23 

identificada a necessidade de se promover um processo de formação para todos 24 

os membros do Comitê sobre os elementos estruturantes da metodologia do 25 

OGA, e sobre os instrumentos e documentos estruturantes da gestão e da 26 

governança dos recursos hídricos da baía de Guanabara, a fim de prepará-los 27 

para a discussão que irá acontecer em nível dos Subcomitês, e posteriormente do 28 
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Comitê, sobre a adesão ou não ao Protocolo. Explicou, ainda, que este processo 29 

de formação foi atribuído à Câmara Técnica de Educação Ambiental e 30 

Mobilização – CTEM e à Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG, e 31 

que os temas a serem abordados foram definidos na oficina supracitada. Em 32 

seguida, solicitou um espaço na pauta do Subcomitê em reuniões futuras, para 33 

palestras/ diálogos sobre estes temas. Ressaltou também a importância de um 34 

protocolo de governança, que vem para convergir para o enfrentamento do 35 

desafio que existe com o aprimoramento e fortalecimento do arranjo institucional e 36 

das capacidades gerenciais e de articulação do sistema de gestão de recursos 37 

hídricos, e que este é o objetivo do Protocolo OGA, através da construção de um 38 

instrumento de monitoramento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. 39 

Ressaltou também a importância da leitura do Produto 6 RP-06 do Plano de Bacia 40 

da RH-V, recém enviado para os membros do Comitê, que trata da avaliação da 41 

proposta de aperfeiçoamento do arranjo institucional e recomendações para os 42 

setores de usuários. Então, a Sra. Maria Teresa (CRBio-2/ Subcomitê Oeste) 43 

apresentou em tela os objetivos do Protocolo do OGA Brasil, e aproveitou para 44 

explicar que a CTEM propõe 3 módulos do processo de formação, a saber: 45 

módulo 1, que irá trabalhar com os instrumentos estruturantes de gestão e 46 

governança do CBH-BG com especiais vínculos com os princípios, diretrizes 47 

critérios e indicadores previstos no Protocolo de Monitoramento da Governança 48 

das Águas; o módulo 2, que irá abordar os elementos estruturantes que compõem 49 

o próprio Protocolo de Monitoramento de Governança das Águas; e o módulo 3, 50 

que só irá acontecer se houver adesão ao Protocolo OGA, uma vez que irá 51 

trabalhar com a aplicação do próprio Protocolo. Por fim, apresentou brevemente 52 

os benefícios associados à adoção do Protocolo, e a metodologia de governança 53 

para o monitoramento, relembrando que a oficina em que estes temas foram 54 

apresentados foi oferecida a todos os membros do Comitê, mas que poucos 55 

puderam participar. A Sra. Maria Teresa (CRBio-2/ Subcomitê Oeste) encerrou a 56 

apresentação solicitando novamente que o Subcomitê aceitasse os palestrantes 57 
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trazidos pela CTEM, orientou a todos ler os documentos do OGA que serão 58 

enviados pela AGEVAP após a reunião, além do Produto 6, RP-06 do Plano de 59 

Bacia da RH-V, e disse para a Plenária ficar a vontade de sugerir temas para 60 

serem abordados neste processo de formação continuada. O Sr. Alexandre Braga 61 

(CCRON) ressaltou a importância do papel da CTEM e o trabalho que vem sendo 62 

conduzido pela Sra. Maria Teresa, lembrando que esta é uma excelente 63 

oportunidade do Comitê se fazer útil para toda a sociedade. A Sra. Katia Vallado 64 

(CCRON) solicitou que o Sr. Alexandre Braga (CCRON) mantivesse contato com 65 

a Sra. Maria Teresa sobre o processo de formação. 4. Nota Técnica sobre o 66 

canal de Itaipu; O Sr. Paulo Bidegain (Associação de Windsurf de Niterói) 67 

relembrou que o assunto foi discutido exaustivamente no Subcomitê e um Grupo 68 

de Trabalho foi criado para acompanhar o estudo da empresa Hydroscience sobre 69 

o assunto. Lembrou que ocorreram várias reuniões entre os membros do 70 

Subcomitê, com participação da Prefeitura Municipal de Niterói, Associação de 71 

Windsurf de Niterói, UFF, dentre outros, sendo esta síntese o resultado de toda 72 

essa discussão. Informou que foi realizada uma reunião com a participação do 73 

Prof. Gilberto (UFF), da Sra. Amanda (Prefeitura de Niterói), Ana Tavares (Pró-74 

Sustentável) e sua equipe do escritório de gerenciamento, engenheiros da 75 

EMUSA, o Secretário de Obras e mais dois engenheiros para dar um 76 

encaminhamento definitivo para o assunto, e explicou que a nota técnica tem a 77 

finalidade de fixar uma diretriz que dará mais segurança a situação.  Ressaltou, 78 

ainda, que o enfoque desta nota técnica é a recuperação para proporcionar os 79 

usos múltiplos, ou seja, a entrada de embarcações pequenas, entrada de 80 

cardumes de peixe, pesca, intercâmbio de água com o oceano, dentre outros. 81 

Informou, ainda, que a recuperação será executada pela Prefeitura Municipal de 82 

Niterói em duas etapas. A primeira compreenderá as seguintes atividades: 83 

Recuperação e reforço dos molhes, que são os aglomerados de pedras dos dois 84 

lados do canal e que estão enfraquecidas; e será feito o desassoreamento 85 

apenas em um trecho de 130 metros no final do canal, onde estão situados os 86 
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bancos de areia que foram empurrados para dentro do canal. A segunda etapa 87 

consistirá no monitoramento do Canal com emprego de “drones”, que conceberá 88 

as informações para operar a draga. Além disso, contemplará também o manejo 89 

de sedimentos e do canal hidráulico, através de uma pequena draga flutuante que 90 

será usada para modelar o traçado sinuoso e a largura do canal hidráulico, 91 

mantendo-o desassoreado, além de construir uma praia artificial na base da Duna 92 

Grande, preenchendo a área erodida. Informou, ainda, que a segunda etapa 93 

funcionará durante um ano, findo ao qual serão definidos os procedimentos de 94 

rotina para manter o fluxo adequado o ano inteiro, e que só será possível estimar 95 

exatamente o custo de manutenção do canal depois desse período, pois a 96 

modelagem computacional não fornece essa informação. Por fim, reforçou que 97 

todo canal artificial demanda manutenção, sendo esse o efeito de uma obra 98 

artificial em uma zona muito dinâmica, ainda que isso não seja necessariamente 99 

um problema. Em seguida, o Sr. Paulo Bidegain passou a palavra ao Sr. Gilberto 100 

Dias (UFF) para que complementasse, caso fosse necessário, sua fala. O Sr. 101 

Marcos Basbaum (CRBio-2) perguntou ao Sr. Gilberto Dias se foi feito ao longo 102 

do tempo monitoramento no sentido de saber com maior certeza a profundidade 103 

do canal, pois lhe pareceu que essas informações ainda são incertas. O Sr. 104 

Gilberto Dias respondeu que possuem um controle da evolução do canal através 105 

de imagens do Google Earth, que dão uma boa ideia do desenvolvimento e da 106 

evolução do canal; e que desde a sua construção, ele mudou rapidamente e não 107 

conseguiu manter uma profundidade durante muito tempo, tendo se modificado 108 

bastante, mantendo uma profundidade pequena de cerca de um metro,  mas que 109 

não houve um monitoramento do canal, de fato, ao longo do tempo, e que é 110 

justamente esse monitoramento que estão querendo propor através de técnicas 111 

que utilizam “drones” de alta precisão, processo esse que já estão habituados a 112 

fazer com o quadro de geografia da UFF. Informou também que o assunto foi 113 

discutido com os técnicos da Hydroscience e que eles também concordaram que 114 

não é preciso manter o canal aberto em toda a largura entre os guias correntes e, 115 
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na sua opinião,  muito menos um canal retilíneo, como estão propondo. O Sr. 116 

Marcos Basbaum (CRBio-2) perguntou se conseguem fazer estudos batimétricos 117 

com esses “drones”. O Sr. Gilberto Dias respondeu que com o “drone” não, mas 118 

que irão utilizar um DGPS (Differential Global Positioning System), que é uma 119 

antena móvel de alta precisão que permitirá a obtenção do estudo batimétrico, 120 

depois que fizerem perfis dentro do canal. Em seguida, o Sr. Gilberto apresentou 121 

uma imagem da situação do Canal em abril de 2021 e explicou que existe hoje 122 

uma enorme quantidade de areia, e que essa acumulação é feita basicamente 123 

com maior frequência no trecho retilíneo do canal. Acrescentou que a ideia é 124 

retirar esse material, e continuar o trabalho que já havia sido feito pela Prefeitura. 125 

Explicou também que o volume de areia voltou para o canal em função de uma 126 

falha que existe no mole, e que as areias da Praia de Camboinhas entram no 127 

canal lateralmente através da corrente de deriva litorânea e o transbordamento no 128 

canal, e que a ideia é tirar o banco e fechar a passagem para que não aconteça 129 

mais essa entrada. Por fim, mostrou algumas fotos antigas do canal, o 130 

mapeamento das modificações que ocorreram ao longo do tempo e os lugares em 131 

que se pretende fazer as modificações. Após a apresentação, a Sra. Katia Vallado 132 

(CCRON) colocou a Nota Técnica sobre o canal de Itaipu para deliberação. O Sr. 133 

Felipe Queiroz (Amadarcy) externou sua preocupação com o monitoramento da 134 

qualidade da água que será lançada ao mar através do canal de Itaipu, que 135 

deveria acontecer paralelamente ao monitoramento do funcionamento do canal, 136 

tendo em vista que ao lado do canal encontram-se duas das praias mais 137 

frequentadas da região oceânica de Niterói, havendo assim a necessidade de 138 

análises periódicas da saída do canal para a praia em maré vazante, no início, 139 

meio e final do período de vazamento do corpo hídrico. Foi perguntado aos 140 

presentes se possuíam alguma objeção referente a este assunto. Não havendo 141 

considerações, a nota técnica sobre o canal de Itaipu foi aprovada. A Sra. Maria 142 

Teresa (CRBio-2/ Subcomitê Oeste) aproveitou para dar um informe sobre o edital 143 

para contratação de empresa para elaboração do Programa de Educação 144 
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Ambiental para o CBH-BG. Afirmou que para cada programa deve existir a 145 

constituição de uma comissão de acompanhamento, que junto com a comissão 146 

julgadora da AGEVAP, avaliam, propõem e discutem desde a síntese do edital até 147 

o desenvolver da ação contratada. Dito isso, informou que esta comissão não foi 148 

constituída para o referido edital; e que a CTEM solicitou a suspensão imediata do 149 

processo de avaliação e a abertura dos envelopes, o que não foi atendido, tendo 150 

sido dado prosseguimento à avaliação das propostas; após a avaliação da 151 

comissão julgadora houve a inabilitação de duas propostas, ficando somente 152 

uma. Disse que os critérios usados pela comissão julgadora da AGEVAP para 153 

seleção da empresa foram considerados incabíveis pela CTEM e que pelo 154 

exposto, eles teriam então conduzido um diálogo com a Diretoria onde ficou 155 

acordado que todos os membros da CTEM têm a possibilidade de analisar a 156 

única proposta que está concorrendo. Informou que então fizeram um parecer que 157 

foi totalmente contrário aos únicos dois critérios de avaliação técnica da comissão 158 

julgadora da AGEVAP, e que negaram a propriedade desses dois critérios. 159 

Lembrou que todos os editais falavam sobre uma proposta técnica, que foi 160 

solicitado aos membros essa proposta técnica, mas que não foi apresentada a 161 

proposta porque o modelo que a AGEVAP adota é pela não existência de 162 

proposta técnica, e sim por dois critérios que não atendem a necessidade de se 163 

avaliar a capacidade do proponente de executar o programa de educação 164 

ambiental.  Assim, conseguiram a anuência da Diretoria Ampliada no sentido de 165 

que a Comissão Julgadora da AGEVAP deve acompanhar o parecer da CTEM. 166 

Por fim, informou que ainda não tiveram resposta sobre o parecer. 2. 167 

Apresentação do projeto da Ciclovia; O Sr. Felipe Simões se apresentou e 168 

agradeceu o convite, lembrando quem em 2017, logo no início do projeto, quando 169 

o sistema cicloviário não passava de uma ideia, sua primeira providência foi fazer 170 

uma apresentação ao Subcomitê. Em seguida, iniciou sua apresentação 171 

informando que o Sistema Cicloviário Região Oceânica encontra-se na etapa de 172 

mobilização da primeira contratação do sistema; o primeiro de seis lotes. Explicou 173 
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que o Sistema Cicloviário Região Oceânica é parte do Pró-Sustentável e que a 174 

carta consulta que deu origem a esse financiamento previa 43 km de ciclovia, que 175 

totalizam 60 km quando consideradas as ciclovias do Parque Orla Piratininga, a 176 

ciclovia da laguna de Itaipu, que ainda está em fase de planejamento, e as 177 

ciclovias da Transoceânica; separadas em ciclovias com requalificação urbana, e 178 

ciclovias em vias de mais baixa complexidade. Além disso, bicicletários fechados, 179 

paraciclos, sinalização direcional e monitoramento. Lembrou que no início de 180 

2018 foi realizada uma reunião de concepção do projeto, antes mesmo da 181 

contratação do projeto executivo em si, na qual foram validadas junto à população 182 

as vias que ganhariam a infraestrutura, e, a partir desse mapa, fizeram a 183 

contratação da empresa que elaborou o projeto executivo. Informou que a 184 

empresa, junto da equipe da Prefeitura, realizou reuniões participativas para 185 

debater trecho a trecho, e que esse processo participativo foi muito importante. 186 

Apresentou em tela a malha resultante, os bairros que serão contemplados, as 187 

ações que serão feitas, o projeto, todos apresentados em uma reunião devolutiva 188 

junto à população, e uma projeção do que seria a ciclovia da Laguna de Itaipu, 189 

que ainda está em fase de concepção. Em seguida, explicou que o projeto foi 190 

separado em seis lotes, os três primeiros dizendo respeito à implantação e 191 

requalificação de 60 km de infraestrutura cicloviária, incluindo ciclovias, ciclofaixas 192 

e ciclorrotas com traçado e tipologia determinados em reuniões com a população; 193 

o 4˚ lote diz respeito a construção de novos bicicletários fechados e a expansão 194 

do bicicletário Araribóia; o 5˚ lote referente a instalação de 500 paraciclos em 195 

locais determinados através de consulta pública pelo aplicativo Colab; e  o 6˚ lote 196 

a Sinalização direcional e sistema de monitoramento automático do fluxo de 197 

bicicletas. Informou que atualmente estão na etapa de mobilização da primeira 198 

contratação para o sistema cicloviário, ou seja, no primeiro lote, que já deve ter as 199 

obras iniciadas nas próximas semanas. Por fim, encerrou a sua apresentação 200 

com um agradecimento ao Sr. Ricardo Boechat. O Sr. Franciso Rebel perguntou 201 

se o que hoje existe na Francisco da Cruz Nunes é considerado uma ciclovia e se 202 



 

  

 

COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG 

 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP 

 

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP 

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225 

Mail: clip.cbg@gmail.com  Tel 9 9927 0673  Facebook: Clip Niteroi 

existe algum projeto de ciclovia para a via, pois quando aconteceram as 203 

audiências públicas com a empresa contratada para a elaboração do projeto, foi 204 

falado que a via não estaria no escopo do projeto. O Sr. Filipe Simões respondeu 205 

que concorda integralmente com a colocação, que o projeto original contemplava 206 

uma ciclovia segregada para a via, mas que quando ele teve a implantação 207 

iniciada, houve uma pressão muito forte do comercio da região de maneira 208 

contrária, e infelizmente o projeto foi alterado. Reforçou que concorda que ali na 209 

havia não existe uma ciclovia, e sim existem trechos de ciclovia, ciclofaixas e 210 

calçadas compartilhadas. E que apesar do sistema não incluir uma ciclovia na via, 211 

ele oferece alternativas, por outras vias, na maioria dos seus trechos. Por fim, se 212 

colocou a disposição e disse que esta é uma luta que deverá ser enfrentada. A 213 

Sra. Katia Vallado (CCRON) perguntou sobre Itaipu. O Sr. Filipe Simões 214 

respondeu que houve uma forte reprogramação orçamentária por conta do 215 

combate a pandemia, e isso infelizmente fez com que o processo da ciclovia em 216 

Itaipu tivesse que ser adiado, estando ainda na fase de concepção. Porém, 217 

adiantou que estão em vias de contratar um estudo ambiental pra área, e que já 218 

existe um consenso de que a ciclovia será estudada nas margens da franja da 219 

ocupação urbana, servindo essa dupla função de trânsito de pessoas, turismo e 220 

também de função de contenção da ocupação irregular na margem da laguna. A 221 

Sra. Katia Vallado reforçou que é importante que o projeto de colocação dos 222 

marcos físicos na FMP da laguna de Itaipu seja colocado em pauta junto da 223 

concepção do projeto do sistema cicloviário. 5. Assuntos Gerais; O Sr. Halphy 224 

Rodrigues (Águas de Niterói) informou que a Câmara Técnica de Instrumentos 225 

Legais - CTIL definiu, no dia anterior à reunião, o projeto da resolução referente a 226 

um acordo de convivência, sendo esse um manual de conduta de ética e 227 

tratamento. Explicou que a resolução foi solicitada pela Diretoria e que no Comitê 228 

Guandu já existe tal acordo. Ressaltou a importância do acordo e solicitou a 229 

contribuição dos membros, pedindo que a mesma fosse encaminhada por e-mail. 230 

O Sr. Marcos Basbaum (CRBio-2) informou que já houve uma reunião da Câmara 231 
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Técnica de Saneamento Ambiental - CTSAM, e que haverá outra reunião no dia 232 

19 de maio. Informou que tiveram a indicação de 17 temas a serem abordados, 233 

mas que seria feita uma votação para selecionarem 5 para serem deliberados na 234 

reunião e votados para que apenas 2 sejam priorizados. O Sr. Paulo Eduardo 235 

(AGEVAP) informou que irá encaminhar aos membros da Plenária o sexto 236 

produto do Plano de Bacia da RH-V, o Relatório Parcial RP06 - Relatório da 237 

avaliação da proposta de aperfeiçoamento do arranjo institucional e 238 

recomendações para os setores de usuários. Conforme foi feito nos produtos 239 

anteriores, o documento será encaminhado aos membros, que devem enviar 240 

contribuições, críticas e sugestões até o dia 28/05. Em relação ao contrato dos 241 

marcos na FMP de Itaipu, informou que a empresa já assinou, que a AGEVAP já 242 

recebeu o documento e que ele foi encaminhado para assinatura da presidência. 243 

Explicou, ainda, que o edital de Monitoramento está na fase de análise técnica e 244 

posteriormente irá para análise de proposta de preço, e o de Apoio a Pesquisa já 245 

na fase de contratação da empresa, mas que não teve nenhuma proposta de 246 

pesquisa para a área do CLIP. Informou, ainda, que será feito um novo edital 247 

porque o recurso referente à pesquisa do Subcomitê não foi utilizado. Não tendo 248 

mais nenhum item para discutir, a reunião foi encerrada. 249 

 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG 

 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP 

 

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP 

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225 

Mail: clip.cbg@gmail.com  Tel 9 9927 0673  Facebook: Clip Niteroi 

Participantes: Poder Público: Ana Tavares (PRO Sustentável – PMN); Marcos 

Basbaum (CRBio-2); Allan Cruz (SMARHS). 

Usuários: Paulo Bidegain e Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói); 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói). 

Sociedade Civil: Katia Vallado e Alexandre Braga (CCRON); Martha Christina 

Lopes (IFEC); Sônia Menezes (AMAF); Gilberto Tavares (UFF); Felipe Queiroz 

(Amadarcy). 

Secretaria Executiva: Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos 

Hídricos); Carlos Silva (Especialista Administrativo); Raiana Soares (Estagiária 

Administrativa). 

Convidados: Maria Teresa Gouvea (CRBio-2/ Subcomitê Oeste); Gustavo 

Sardenberg (SOS Lagoa);  Hannah Marchon; Francisco Rebel (Assessor Tulio 

Mota); Filipe Simões (Niterói de Bicicleta / Prefeitura de Niterói); Marcos Gomes 

da Silva; Ricardo Garcia; Luis Araújo. 

 

Encaminhamentos 

1-      Enviar contribuições até o dia 28/05 sobre o Produto 6 do Plano de Bacia, que 

será encaminhado pela AGEVAP para a Plenária; 

2- Encaminhar para a Plenária o material da OGA mencionado pela Maria Teresa; 

3- Encaminhar para a Plenária o material das apresentações feitas pelo Prof. 

Gilberto e o Sr. Filipe Simões, e também a Nota Técnica com as correções solicitadas; 

4- Encaminhar a resolução de Acordo de Convivência, para envio de contribuições 

até o dia 24/05. 
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Katia Vallado               Amanda Jeuveax               Carlos Jamel                            

Coordenação colegiada do CLIP 
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| S I S T E M A  C I C L OV I Á R I O  |

CICLOVIAS COM 
REQUALIFICAÇÃO URBANA

CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E 
CICLORROTAS

BICICLETÁRIOS 
FECHADOS

PARACICLOS + 
SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E 

MONITORAMENTO

Extensão: 43km
4 Unidades + Expansão do 

Bicicletário Arariboia
500 Unidades (paraciclos)



| A P R E S E N TA Ç Ã O  AO  C L I P |

N OV / 2 0 1 7



| R E U N I Õ E S PA R T I C I PAT I VA S|

C O N C E P Ç Ã O - 2 0 1 8
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| R E U N I Õ E S PA R T I C I PAT I VA S|

T R E C H O A T R E C H O - 2 0 1 9



PARQUE ORLA ALFREDO 
SIRKIS

CICLOVIA PARQUE DA LAGOA 
DE ITAIPU

| M A L H A R E S U LTA N T E|



| S I S T E M A  C I C L OV I Á R I O  |

Lote

01, 02, 03 Implantação e requalificação de 60km de Infraestrutura cicloviária, 
incluindo ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas com traçado e tipologia 
determinados em reuniões com a população;

04 Construção de novos bicicletários fechados, expansão do Bicicletário 
Arariboia;

05 Instalação de 500 paraciclos em locais determinados através de 
consulta pública pelo aplicativo Colab;

06 Sinalização direcional e sistema de monitoramento automático do fluxo 
de bicicletas.



| LO T E 1 |

BAIRRO VIA EXTENSÃO TIPOLOGIA

Piratininga

Av. Almirante Tamandaré - Trecho 1 - Praia 2,82 Ciclovia

Av. Almirante Tamandaré - Trecho 2 1,49 Ciclovia
Av. Acúrcio Torres 3,16 Ciclofaixa
R. Abdo Abi Ramia 0,41 Ciclorrota

R. Alódio Monteiro dos Santos  0,37 Ciclorrota
R.  Lizandro Mota 0,39 Ciclorrota

R. Comendador Tomás Lima 0,38 Ciclorrota

Fazendinha/ Cafubá

Rua Osiris Pitanga 0,34 Ciclorrota

R. Valdir Costa 0,81 Ciclorrota
Rua Dr. Salomão Vergueiro da Cruz 1,55 Ciclorrota

Rua Leopoldo Muilaert/R. Ve. Augustinho P. Santos 1,59 Ciclorrota

Jacaré Estr. Frei Orlando 3,2 Ciclorrota

Engenho do Mato
Av Irene Lopes Sodré 3,13 Ciclovia

R. Pálvaro da Silva 0,86 Ciclorrota
R. Scylla Souza Ribeiro/São João 1,25 Ciclorrota
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| LO T E 1 |

Ciclovias          
Ciclofaixas    
Ciclorrotas   
Total

7,44km
3,16km

11,15 km
21,75km

14KM DE NOVAS ROTAS CICLÁVEIS
REQUALIFICAÇÃO DE 7,8KM DE ROTAS EXISTENTES

AUMENTO DE 31% NA EXTENSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DE NITERÓI



| P R A I A  D E  P I R AT I N G A |



| AV.  I R E N E L O P E S S O D R É|



Ciclovia, ciclovia, ciclovia!

OBRIGADO, BOECHAT


