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

Sistema Viário e Deslocamento. 
N 004/14 

 

CT Transp 004.14  

 DADOS GERAIS 

Data: 14/05/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Paulo Carvalho Ferragi Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Edvaldo Juvino dos Santos PM Itanhaém 

Nelson Jorge de Castro PM Bertioga 

Raquel Auxiliadora Chini PM Praia Grande 

Convidados:  

Juliana Justino AGEM/Estagiária 

Márcio A. A. Quedinho AGEM 

Dayane Araújo Geo Brasilis 

Veronica da Silva Brito AGEM/Estagiária 

Deborah Cristina Celestino Mendes AGEM/Estagiária 

Marcelo Afonso Prado PM Praia Grande 

Rui Smith PM Praia Grande 

José Tarciso F. Silva  

Gilson Miguel AGEM 

Pauta divulgada em: 
05/05/2014 

Reunião iniciada às: 
10h20 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I - Aprovação ata anterior; 
Item II – Apresentação do modelo de trabalho do WorkShop de Mobilidade da Baixada; 
Item IIII –Apresentação do Plano de Desenvolvimento  - Ação transportes pela AGEM BS; 
Item IV - Assuntos Gerais.  

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente.                     
Estado: CPTM. Logística e Transportes, Esporte, Lazer e Juventude e Turismo. 

 Os trabalhos foram abertos pelo Sr. Paulo Ferragi, Coordenador da Câmara Temática e foram 
discutidos os seguintes aspectos: 

 

Abertura dos trabalhos 

Considerações workshop 

Material será enviado via mail 

Apresentação Marcio das tabulações, foram feitas por grupofoi entregue para todos os presentes e encontra-se arquivado 

junto a Secretaria Executiva do Condesb 

Nao houve variacao grande para mobilidade - a maioria apareceu como prioridade alta 

Foram 5 grupos com temas diferentes abordados: transporte coletivo, modais complementares, sistema viário, transporte 
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REGISTROS 
macro regional e tecnologia e indicadores 

Transporte coletivo nao conseguiu apurar para poder analisar uma flutuacao melhor dos itens 

Olhares diferentes para as questoes, diferenças dos transportes 

Todos receberão as tabulaçoes para refletir devido que a análise não foi muito correta 

Considerar como um dado bruto, estudar a possibilidade de ser feita outra reunião para reflexão individual 

A BS precisa ter diretrizes para mobilidade, que é um tema muito amplo 

Ws tratado a BS de forma genérica 

Cd municipio levantar 

Cel. Alberto - Para cd cidade tem uma tendencia não dá para se ter um perfil 

Dificil de se estabelecer um parametro para todas elas 

Questionario de avaliacao tabulação 

Preparar sintese do trabalho para apresentação no Condesb, criacao de grupo de trabalho 

Como dar continuidade 

Contribuicao para o Pmde! Trabalho da Agem 

Convite para apresentacao do Pmde, dia 28.05, no teatro Guarani, em Santos, as 9h 

Importancia do relatorio 

Tenisson - tribunal de contas solicitou plano de mobilidade urbana, inclusão do plano regional o municipal 

Quetlin explicações prazo abril 2015- obtenção de  recursos federais 

 maioria dos municipios esta transformando o plano em lei 

Questao de diretrizes e foco metropolitano de interações 

 plano regional e mobilidade dará o perfil das ações 

Explanação de Praia Grande de como estão fazendo o plano, realizacao de audiencias publicas,-renovacao do plano diretor,  

pesquisa OD contratacao de empresa,  de embarque e desembarque, sec planejamento incubida em fazer o plano de 

mobilidade - contratacao de empresa 

O plano de mobilidade é mais de diretriz 

O plano tem caráter de até dez anos 

Tenisson a maioria dos municipios nao tem recursos para investimentos 

Reuniao de trabalho para preparar a sintese do trabalho - Raquel, Quetlin, Ferragi, Castro, Marcio ou Fernanda 

Assuntos gerais 

Reunião PAC em Brasília 

Plano BRT - Bus rapid transportation - saindo do caicara ligando ao terminal s vicente, acertou-se tb outro oito do samirita 

ao caicara - corredores de onibus , pela marginal da rodovia 

Tunel passagem do VLT 

Apontamentos será encaminhada a todos os membros 

Quetlin reforçou a preocupação com a destinaçãomde recursos para transporte. 

 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 



 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Transporte Público de 
Passageiros, de Transportes, Sistema Viário e Deslocamento 

N 004/14 

 

CT Transp 004.14doc 

 
3 

Santos, 14 de maio de 2014 
 
 
 
 

PAULO CARVALHO FERRAGI 
Coordenador 

 
 
VERONICA DA SILVA BRITO 
Secretária  


