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Ofício Pró-Bici 003/2011 
 
Florianópolis, 09 de maio de 2011. 
 
Ao Senhor 
ANTÔNIO MARIUS ZUCCARELLI BAGNATI 
Diretor Presidente da Companhia Melhoramentos da Capital 
NESTA 
 

 
Prezado Diretor Presidente, 
 
Em atendimento ao pedido anexo encaminhado a esta Comissão, bem como de 

relatos que chegaram ao Plenário desta Comissão, e reconhecendo a importância da 
COMCAP para a nossa cidade, solicitamos a possibilidade de limpeza na área do 
trapiche da Av. Beira-Mar Norte e das pontes sobre a Av. da Saudade, bem como a 
possibilidade de maior freqüência na manutenção e limpeza da ciclovia da Av. da 
Saudade, da Rod. Admar Gonzaga, no Itacorubi e da ciclofaixa da Av. Pequeno 
Príncipe no Campeche, em virtude de pedras, cacos de vidro, areia e demais obstáculos 
aos usuários das vias ciclísticas supracitadas. 

 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
____________________________ 
ÁTILA ROCHA DOS SANTOS 

Presidente da Comissão Municipal de Mobilidade Urbana por Bicicleta – Pró-Bici  
 

 



De: Rogério Rupp Hamms 
Data: 9 de maio de 2011 10:41 
Assunto: Calçadas/Ciclovia 
Para: gabinete.ipuf@gmail.com, diretoriadoplanejamentoipuf@gmail.com 
 

Bom dia. 
Meu nome é Rogério Rupp Hamms, sou advogado, trabalho como consultor jurídico na 
SC Parcerias. Resido na Rodovia Admar Gonzaga, no Edifício Golden Park, Itacorubi. 
Utilizo praticamente todos os dias a ciclovia que vai da Comcap e vai até a Beira-Mar. 
Além de ciclista, também sou patinador. Recentemente participei do Fórum 
Internacional sobre Mobilidade Urbana, realizado do Teatro Pedro Ivo. É um assunto da 
maior importância e que me cativa muito. 
Sexta-feira passada (dia 06 de maio), conversei com o Engenheiro Rafael Hanes e com 
a arquiteta Vera Lúcia Gonçalves. É que fiquei atônito ao ver um problema nas obras 
de continuação da ciclovia, a partir da entrada da Comcap em direção a Lagoa. Há 
partes em que a ciclovia simplesmente some. Me disseram que onde há pontos de 
ônibus a ciclovia é compartilhada com a calçada. Disseram também que não há 
espaço para haver calçada e ciclovia nesses pontos, o que não é verdade. Bem, de 
qualquer maneira, o problema é que o tipo de piso escolhido para as calçadas inviabiliza 
a utilização de patins, assim como skates e patinetes, além de ser desagradával até 
mesmo para uma mãe empurrando um carrinho de bebê, pois esse piso é cheio de 
estrias. Talvez vocês já tenham percebido que a colocação de um asfalto de boa 
qualidade na Beira-Mar (da ponte Hercílio Luz até a antena de rádio na frente do 
Supermercado Angeloni) atraiu muitos patinadores e skatistas. Muita gente acha que 
esses equipamentos tratam-se de brinquedos. Todavia, além de serem um esporte 
altamente prazeroso, são também um meio de transporte limpo e gratuito, o que 
ajuda a diminuir a quantidade de veículos no trânsito. Por diversas vezes eu voltei do 
Centro pra casa de patins.  
Voltando ao cerne da questão, o que ocorre é que, nesses trechos perto da minha casa, 
onde estão fazendo a continuação da calçada e da ciclovia eu (e mais um monte de 
gente) vamos ter que continuar nos arriscando, pois teremos que trafegar no 
acostamento, bem perto dos fluxo de automóveis, devido ao piso instável da tal 'calçada 
compartilhada com ciclovia'. 
Bem, o Eng°. Rafael, que muito bem me atendeu, disse que eu poderia tentar falar com 
a arquiteta Vera do IPUF sobre esse assunto. Ele me adiantou que ela "é uma possoa 
bastante acessível e que lutou até o fim para não haver as calçadas compartilhadas". Ao 
falar com a Vera, de fato percebi que ela é uma lutadora da causa das bicicletas e 
transporte alternativo.  
A ideia é a seguinte: já que o projeto já está pronto e em alguns locais a obra já foi 
feita, para evitar o desfazimento, poder-se-ia tão-somente aplicar-se um cimento 
liso onde há a famigerada 'calçada compartilhada'. Muito simples! Portanto, peço 
encarecidamente que os senhores levem em consideração esse pedido. Garanto que é 
o mais correto e prático. É para o bem de todos. 
Aproveito o ensejo para relatar o meu ponto de vista sobre outros problemas da ciclovia. 
Ela vive com cacos de vidros jogados por adolescentes alcoolizados durante a 
madrugada, além de ter muitas pedras e entulhos (favor fazer a manutenção e limpeza 
com mais frequência). A partir da antena de rádio em direção ao bairro, o asfalto já está 
desgastado, áspero e cheio de remendos. Já há alguns pontos do asfalto novo com 
remendos altamente ásperos e malfeitos. Nas passarelas, em alguns pontos, os 



corrimãos ou não existem ou estão enferrujados, um verdadeiro ninho de tétano. As 
passarelas também tem um piso estriado, horrível para patinar. Poder-se-ia também 
passar um cimentinho em pelo menos um lado. Nas entradas das passarelas há uma 
espécie de cerca, que também não é nada prático para quem está de patins ou skate. 
Sugiro que tirem a grade e façam uma continuação com cimento até a calçada (em 
anexo, há uma foto do local onde isso poderia ser feito). As pontes da Avenida da 
Saudade também estão destruídas pelos pescadores porcalhões e o pavimento é 
péssimo, cheio de buracos (tenho que trafegar pelo acostamento das pontes, muito 
perigoso). À noite, essas pontes não tem iluminação alguma. Outra coisa que vem me 
indignando é a quantidade de pescadores no trapiche da Beira-Mar. Eles tomaram conta 
do mesmo. O chão já está todo manchado de peixe. Isso sem falar no fedor. Deveria 
haver uma parte separada para os pescadores (ou um trapiche só pra eles). Já percebi 
que as pessoas estão começando a evitar o trapiche. Não é nada convidativo. Para se 
acessar o trapiche de patins ou skate, também é necessário passar pelo 'pavimento 
padrão' estriado. 
Outra coisa que incomoda muito são as pessoas que insistem em correr na ciclovia. A 
Vera disse que haverá uma campanha de orientação para esses corredores, com a 
colocação de placas. Sugiro que a Guarda Municipal que faz a segurança na ciclovia 
faça a sua parte, pedindo para os corredores utilizarem a calçada para correr. 
Por outro lado, a arquiteta Vera me deu uma maravilhosa notícia. Disse que estão 
planejando colocar bicicletários no Centro. Até comentei com ela que esses dias fui ao 
dentista no Centro, de bike, e que não consegui um lugar seguro para deixar a mesma, 
pois os quatro estacionamentos que fui não deixaram. Tive que implorar pro porteiro do 
prédio do dentista para deixá-la cadeada na frente do prédio. A Vera também falou do 
projeto das bicicletas públicas. Excelente notícia!  
Bem, já estou me prolongando em demasia. Me coloco à disposição para participar de 
reuniões que tratem desse assunto. 
Seguem em anexo algumas fotos que ilustram todo o relato. 
Atenciosamente, 
Rogério Rupp Hamms 
 
  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


