
 
Ata de Reunião da Câmara Temática de Transporte Público de Passageiros, de Transportes, 

Sistema Viário e Deslocamento.  
N 001/14 

 

CT Transp 001.14  

 DADOS GERA IS 

Data: 06/02/2014 Local: sala de reuniões da A GEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Nelson Jorge de Castro PM Bertioga 

Marco Cruz PM Cubatão 

Quetlin Scalioni f. S. de Moura PM Guarujá 

Edvaldo Juvino dos Santos PM Itanhaém 

Raquel Auxiliadora Chini  PM Praia Grande 

Rogério Vilani PM Santos 

Paulo Carvalho Ferragi  Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Rogerio Plácido das Neves Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Convidados:   

Gilson Miguel AGEM 

Juliana Justino AGEM/Estagiária  

Luciana Freitas Lemos dos Santos  AGEM/CONDESB 

Márcio A. A. Quedinho AGEM 

Richard Durante Junior  AGEM 

Jessé Felix Associação Brasileira de Ciclistas  

Fábio Teles de Oliveira PM Bertioga 

Gerson Carvalho da Guia PM Itanhaém 

Marcelo Afonso Prado PM Praia Grande 

Fernando José A. Bezerra  PM São Vicente 

Aline Melo de Abreu PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  

31/01/2014 

Reunião iniciada às: 

10h20 

Término da Reunião às:  

11h50 

 

OBJETIVOS 

Item I - Aprovação ata anterior; 
Item II - Coordenação e Relatoria da Câmara Temática ano 2014; 
Item IIII - Workshop Plano de Mobilidade da Baixada Santista; 

Item IV - Assuntos Gerais.  
 

REGISTROS 

 Ausências:  

Municípios: Mongaguá                     

Estado: CPTM. Logística e Transportes, Esporte, Lazer e Juventude e Turismo. 

Justificativa de ausência: Secretaria Est. de Transporte – Adalberto Silveira Rodrigues  

 Os trabalhos foram abertos pelo Sr. Paulo Ferragi, Coordenador da Câmara Temática e após a 

apresentação dos presentes foram discutidos os seguintes aspectos:  

 Aprovação da ata anterior; 

 Proposta de eleição para a coordenação e relatoria para o ano de 2014,  alinhando a troca com o calendário 
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REGISTROS 
político e facilitando a continuidade do trabalho da Câmara Temática. Acertou-se que a coordenação da Câmara 

terá alternância entre os representantes do Estado e dos municípios; 

 Foi informado que no Fórum Estadual  estão fazendo coincidir as eleições com o calendário do governo 

 Proposto que os atuais Coordenador e Relatora permaneçam no cargo até o final deste ano e que a eleição 

seja feita na primeira reunião do próximo ano;  

 2015/16 - coordenação município e relatoria Estado; 

 2017/18 - coordenação Estado e  relatoria município;  

 Solicitado que seja repassado a todos o regimento das CT’s do CONDESB;  

 Entrega de calendário de reuniões de 2014 e Balanço de 2013 e de material sobre o VLT - um novo 

conceito em transporte;  

 Levantada a importância de ser feito um projeto de tal envergadura; 

 No mundo inteiro é usado no canteiro central;  

 Defender os sistemas estruturados de transportes;  

 PAC 50 bi – mobilidade – deve ter a participação dos membros desta Câmara Temática, somente a 

Raquel, representante de Praia Grande participa do grupo PAC 50 bi;  

 Transporte fluvial informação do trajeto; 

 Solicitado que a AGEM encaminhe a todos os representantes desta CT o desenho do projeto e o projeto 

do PAC; 

 Pedir que todos os municípios dessem retorno a CT das reuniões que tiveram em Brasília, para dirimir 

dúvidas;  

 Fernanda Meneghello, Diretora Adjunta Técnica da AGEM, esclareceu o andamento do PAC 50 bi;  

 Informou que em dezembro iniciou-se a realização de reuniões por município com o Sr. Julio, em 

Brasília; 

 Proposto que seja feita uma nova reunião do grupo do PAC 50 bi para atualização e informações 

adicionais;  

 Workshop mobilidade da Baixada Santista;  

 Importância que as ações de planejamento estejam presentes na Baixada Santista; 

 Contratar um plano regional de mobilidade da BS, como o cicloviário;  

 Seria um plano geral onde cada um tem a sua parte e que seja integrado; 

 Necessidade de se ter uma demanda desta CT; 

 Finalidade de se endossar a necessidade de um plano de mobilidade da BS; 

 Proposta de serem quatro temas básicos: Coletivos, Corredores, VLT, vans e fretados/Sistema viário, 

Calçadas,Ciclovias e estacionamentos/Modais Complementares, Cargas, transporte marítimo e fluvial, 

portos e aeroportos/redes de informação e indicadores de mobilidade;  

 Este ano é o último para fazer o plano de mobilidade urbana; 

 Marcio, da AGEM informou que o material do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da  

Região Metropolitana da Baixada Santista será disponibilizado; 
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REGISTROS 

 Importância do plano; 

 Foi pedido que fossem alimentados, complementados os temas após análise;  

 Reunião para o workshop Raquel, Paulo, Rogério Vilani, Jessé, Marcelo Prado e Castro reunião dia 

25.02, às 14h30; 

 Workshop será realizado em 12.03.14, na AGEM; 

 Jesse, da Associação Brasileira dos Ciclistas informou sobre a realização do Fórum Nacional de 

Bicicletas, que será realizado em Curitiba, de 13 a 16.02.2014 e informou a todos que poderão ter 

maiores informações através do facebook da Associação Brasileira de Ciclistas;  

 Levantou  a questão de credenciamento de ciclistas, baseado no Código Nacional de Transito; 

 A sra. Raquel, da PM de Praia Grande,  informou que o credenciamento já está incluído no projeto do 

Centro de apoio ao ciclista;  

 O Sr. Nelson Castro de Bertioga informou sobre o projeto piloto  - questão do hidroviário -  de Santos a 

Bertioga. Terão vários roteiros turístico, gastronômico e terá um passeio aberto  aos membros desta CT; 

 Fernanda informou que já estão entregando em reunião com os Prefeitos  mapa e ficha síntese do 

PMDE RMBS e futuramente será feita uma reunião da Câmara Temática de Desenvolvimento Estratégico 

da RMBS para validação e paralelamente estão estudando plano de mobilidade,  e georeferenciamento; 

 O Fórum Estadual terá reunião com eleição nos dias 13 e 14.02, em Guarulhos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Santos, 6 de fevereiro 2014 

 

 

 

 

PAULO CARVALHO FERRAGI 

Coordenador  

 

 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 

Secretária  


