
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT PEDALA BH 

Março/2022. 



PAUTA 

Abertura 

Apresentação Diretor de Planejamento da BHTRANS: Gustavo Kummer. 

Histórico das últimas atividades: 

Ciclofaixas temporárias; 

Ciclovia da Orla da Pampulha; 

Desenvolvimento de projetos de infraestrutura cicloviária (contrato específico de 

desenvolvimento de ciclovias alimentadoras da rede de transporte público; e contrato de 

desenvolvimento de faixas exclusivas de transporte público em vias com previsão de 

infraestrutura cicloviária). 

Disponibilização de recursos para investimentos em infraestrutura cicloviária 

Informes sobre Chamamento Público para implementação de sistemas de compartilhamento 

de bicicletas. 

Indicação de um membro titular e um suplente para compor o fórum das Comissões 

Regionais de Transporte e Trânsito – CRTTS. 

Debate 





BH em Ciclo / GT Pedala BH 

 

Afastamento: 29 /08/2018. 

Retorno: 27/08/2021 - solicitando reunião com o Presidente da 

BHTRANS. 

(Exatamente três anos de afastamento) 

  

Reuniões do GT Pedala sem a participação da BH em Ciclo 

(total:16): 

 
2018: 05/09; 03/10; 07/11; 05/12. 
 
2019: 06/02; 13/03; 03/04; 08/05; 05/06; 10/07; 07/08; 04/09;  
02/10; 06/11; 18/12. 
 
2020: 05/02; 04/03. 
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O que foi implantado em 2020: 

 

Av. Tereza Cristina (8,2 km) 

Rua dos Tamoios (1,5 km) 

Rua São Paulo (0,8 km) 

Rua Aimorés (0,12 km) 

Av. Olegário Maciel (0,3 km) 

Av. dos Andradas (2,0 km) 

 

Recuperação: 

 

Rua Martinica (0,8 km) 

Av. Álvaro Camargo (1,8 km) 

Sinalização Av. Vilarinho (2,2 km) 
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Relação de projetos executivos desenvolvidos – Contrato infraestrutura 

cicloviária alimentadora da rede de transporte público 





Relação de projetos executivos desenvolvidos – Contrato de priorização da 

rede de transporte público 





Disponibilização de recursos para investimentos em 

infraestrutura cicloviária 

 

 

Informes sobre Chamamento Público para implementação 

de sistemas de compartilhamento de bicicletas. 



Indicação de um membro titular e um suplente para compor 

o fórum das Comissões Regionais de Transporte e Trânsito 

– CRTTS: 

 

O objetivo é apresentar as demandas do GT às CRTTs. 

 

São nove reuniões anuais realizadas bimestralmente. 

 

Pode haver revezamento entre títular e suplente. 

 

Dados necessários dos indicados: nome/telefone/email.  

 

  



 

Obrigada! 

 


