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DADOS GERAIS 

Data: 22/02/2018 Local: agem Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Júlio Penin AGEM/FATEC 

Tenisson Azevedo Junior PM de Mongaguá 

Ricardo dos Santos Ferreira PM de Mongaguá 

Raquel Auxiliadora PM de Praia Grande 

Marcelo Afonso Prado PM de Praia Grande 

Ricardo Goulart 
Secretaria de Logística e Transporte 

/DERSA 

Augusto Olavo Leite Secretaria de Logística e Transporte/DH 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Mario Imura  ARTESP 

Rogério Martins Pereira PM de Guarujá 

Wagner Ramos PM de Santos 

Adilson Gonçalves PM de Santos 

Pedro Junior Secretaria de Logística e Transportes 

Pauta divulgada em:  
16/02/2018 

Reunião iniciada às:  
09:50 

Término da Reunião 

às:  
12:00 

 

OBJETIVOS 

1. Atualização de dados relativos a projetos de Mobilidade Urbana, locais e 
metropolitanos, a serem apresentados por cada Prefeitura e pela AGEM, incluindo 
Sistema Viário e Transportes: 

1.1.      Plano Municipal de Mobilidade Urbana: 

a.       Estágio Atual. 

1.2.       Projetos/obras e Estudos em andamento: 

a.       Características gerais; 

b.      Estágio atual e prazo provável de conclusão; 

c.       Interfaces metropolitanas; e 

d.      Interfaces com governos estadual e/ou federal. 
  

2. Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Cubatão, Itanhaém Peruíbe e São Vicente; 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de 
Mobilidade e Logística 

N 001/2018 
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Estado: Secretaria de Transporte Metropolitano - EMTU e Logística e Transporte – 
DER. 

 
Relato do andamento dos trabalhos: 

 O Coordenador do Eixo Mobilidade Sr. Júlio Penin, deu início a reunião 
informando que o objetivo da mesma é materializar os projetos da Região 

Metropolitana da Baixada Santista para apresentação ao Condesb. 

 Sugerido pelo Coordenador de que as reuniões sejam a cada dois meses e 
se necessário for convocar reunião extraordinária, sendo a sugestão 
aprovada pelos presentes. 

 Cedida a palavra aos representantes dos municípios presentes para informar 
sobre os Planos Municipais de Mobilidade Urbana e Projetos e Obras em 
andamento: 

 

 Item 1, 1.1 e 1.2:  

 Guarujá: Projeto foi apresentado na FATEC e encaminhado ao Diretor de 
Trânsito do município; 

 Mongaguá: Informado sobre os projetos antigos de rodovia entre a serra e 
praia com elevação da pista juntamente com as obras de drenagem que não 
estão sendo executadas; 

 Plano de Mobilidade está concluído, porém o decreto ainda não está 
aprovado; 

 Praia Grande: Projeto no ano de 2013/2014 feito em conjunto com a 
Diretoria técnica da Agem referente ao tronco entre Peruíbe e Cubatão que 
foi aprovado no Ministério das Cidades más necessita de atualização; 

 Necessidade de VLT que chegue antes do Terminal Tatico e está incluído no 
Plano de Mobilidade Urbana; 

 Necessária ligação da Via do Cidadão aos corredores de ônibus; 

 Trecho da Curva do S ao Boqueirão em corredor de ônibus; 

 Plano de Mobilidade foi apresentado em 2006 e o novo está sendo 
atualizado; 

 Santos: Feita apresentação de Projetos Viários Estruturantes (apresentação 
anexa), abordando os seguintes assuntos: 

 Projeto de extensão do VLT até a Ponta da Praia em Santos; 
 Entrada da cidade; 

 Integração de Projeto de ligação da Anchieta ao Porto; 

 Ponte de ligação entre o bairro do Bom Retiro e Rodovia Anchieta; 
 Projetos frutos do PAC Transportes no valor de 290 milhões; 

 Túnel Metropolitano de acesso ao município através da imigrantes; 

 Pátio de caminhões com 800 vagas; 
 Trem regional; 

 Hidrovia regional; 

 Projeto de utilização de barcas elétricas; 
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 Dersa: 
 Projeto de túnel submerso; 

 Plano de concessão de 21 aeroportos; 

 Secretaria de Logística e Transporte: 
 Implantação e estudo de hidrovias na RMBS; 

 Estudo juntamente com o IPT para ligação nas barcaças de passageiros; 

 Integração de transporte com a EMTU; 
 Implantação de terminais de integração entre ônibus e barcaças; 

 Rodovia do porto com ligação entre a Usiminas e os cinco terminais do 
porto; 

 Hidrovia Carbocloro 

 Item 2:  
 Solicitado ofício solicitando a todos os municípios da RMBS que encaminhem 

seus Projetos de Mobilidade Urbana para agrupamento e conhecimento de 

informações à serem levadas ao Estado de São Paulo; 

 Convidar representantes da ANTT e Detran para participarem das reuniões 
desta Câmara Temática; 

 Ofício à Secretaria de Logística e Transportes DH solicitando informações 
referentes ao Projeto da Curva do S em Praia Grande até a Rodovia Régis 
Bitencourt; 

 Ofício à EMTU, ARTESP e ANTT, solicitando a não emissão de licenças sem 
a prévia autorização dos municípios da RMBS com o objetivo de redução na 
clandestinidade; 

 Solicitado atualização do Projeto de Mobilidade Urbana desenvolvido pela 
Diretoria Técnica da AGEM no ano de 2013/2014. 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 22 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

 
JÚLIO PENIN 

Coordenador do Eixo Mobilidade 

 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 

Secretário 


