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Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Elidio Morais PM Bertioga 

Edvaldo Juvino dos Santos PM Itanhaém 

Rogerio Plácido das Neves   EMTU 

Alberto Silveira Rodrigues Sec. Est. de Logística e Transportes – ARTESP 

Paulo Carvalho Ferragi Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Convidados:  

Fernanda F. Meneghello AGEM 

Márcio Aurélio A. Quedinho AGEM 

Gilson Miguel AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Ivson Rocha CET/Santos 

Gilberto Vitor CMT/Cubatão 

Gerson Carvalho da Guia PM/Transporte Itanhaém 

Ruy Carlos de Moura Jr. Sec. Trânsito/Peruíbe 

Marcelo Afonso Prado Sec. Trânsito/Praia Grande 

Claudenir Barros Carneiro Sec. Trânsito/Praia Grande 

Fernando José Bezerra SETRANS/São Vicente 

Pauta divulgada em: 
29/05/2014 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às:  
11h55 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II – Avaliação do PMDE-BS apresentado na 31.ª Reunião Extraordinária do CONDESB; 
Item IIII – Examinar a constituição dos futuros indicadoeres de mobilidade da Baixada Santista; 
Item IV – Debates e sugestões para o futuro plano de mobilidade regional da Baixada Santista; 
Item V – Outros assuntos de interesse regional.  

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Guarujá e Mongaguá.                     
Estado: CPTM. Esporte, Lazer e Juventude e Turismo. 

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

 Evento de mobilidade do Ministério das Cidades, como fazer o Plano de Mobilidade dos 
municípios; 

 Município de Bertioga e Coordenação estiveram presentes no evento no dia 04/06/2014; 
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 Fazer um convite a Sra. Marta Martorelli do Ministério das Cidades para comparecer a está 
Câmara Temática, responsável por dar apoio ao plano de mobilidade que tem que estar pronto 
em abril 2015; 

 A penalidade pela não elaboração do Plano de Mobilidade inicialmente é de não receber 
Repasse Federal; 

 No 2º semestre de 2014 estará pronta a Cartilha do Plano de Mobilidade, cuja normativa se 
encontra no site do Ministério; 

 Há 675 municípios no Estado de São Paulo, destes só 6% tem um plano de mobilidade, 11% 
estão elaborando e 83% não iniciaram;  

 O município de Praia Grande está avançado sobre o Plano de Mobilidade e foi solicitado que 
apresente como está sendo feito este plano; 

 Plano regional de mobilidade para a Baixada Santista irá conter três macro-ações; indicadores 

e sistemas, serão os principais pontos e correrá em conjunto, em paralelo; 

 Fernanda Meneghello, Diretora Adjunta Técnica da AGEM, falou sobre os projetos do Plano e 
sobre a elaboração de uma minuta, fortalecendo os indicadores; 

 Ressaltou que o projeto hidroviário será importante para desafogar o tráfego de ônibus nas 
rodovias de acesso a Baixada Santista, principalmente os fretados com trabalhadores de 
Cubatão e relatou sobre a importância de uma visão holística sobre toda a região;  

 Importância de um cronograma para a elaboração do Plano de Mobilidade; 
 O Coordenador da Câmara Temática fez uma apresentação de slides sobre a origem dos 

indicadores e a importância deles; 
 Reforçou que precisaremos de indicadores de desempenho físico, complementares, mobilidade 

e desenvolvimento; 

 Informado que sexta-feira, dia 06/06, teremos a visita do Governador Geraldo Alckmin para 
entrega do VLT e BRT em São Vicente; 

 Identificação de um piloto de indicadores para a Baixada Santista;  
 Informes sobre a entrega do PMDE-BS para os municípios, que agora deverá ser feito o 

acompanhamento dos dados coletados, das projeções dos dados buscados e fornecidos; 

 Elaboração de programas e metas, PPAs e diretrizes; 
 Apresentação de um mapa do PMDE-BS contendo as projeções para os anos de 2015, 2020 e 

2030; 
 Deverá ter um sistema de acompanhamento para distribuir as informações;  
 Integração dos planos de indicadores; 

 Quais as dificuldades das projeções e quanto mais indicadores melhor será o resultado; 
 A visão do plano é uma visão macro, completando as informações dos municípios. 
 Escolha dos principais indicadores, buscar informações de indicadores por outros meios; 
 Acompanhamento dos técnicos nas Câmaras Temáticas para definição dos indicadores para 

mobilidade; 

 Ideias para um plano de calçada, plano de estacionamento, ter uma visão também para os 
pedestres; 

 Importância das Câmaras Temáticas para o desenvolvimento de projetos; 
 Comentado que foi disponibilizado R$ 7 milhões para iluminação de áreas carentes e 
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fechamento das áreas cobertas que fazem os viadutos, afastando assim pessoas que possam 
fazer dessas áreas moradia ou práticas de delitos ou uso de drogas; 

 Inauguração da sala de situação da Artesp em sua sede, será inaugurada amanhã, a qual 

estará ligada ao Ci/CCR controle da copa informações de seis mil quilômetros de rodovia 

 Painel móvel variado - PMV – interligação; 

 É uma ferramenta de fiscalização se a concessionária está atendendo bem os usuários 

terminais, policiamento e prefeituras podem se articular a partir de informações geradas por 

essa sala; 

 Informações da  malha concedida. 

 Importância do PMDE BS, muito bem recebido; 

 Ele lista várias macro ações; 

 Alimentação dos dados, monitoramento das ações colocadas; 

 Cel. Alberto satisfação e orgulho pelos resultados da CT Transporte e do PMDE BS; 

 A Secretaria Estadual de Transportes e Logística investiu sete milhões de reais em iluminação 

e fechamento da parte inferior de viadutos em pontos críticos da Rodovia dos Imigrantes 

ajuste de contrato de concessão com a Ecovias; 

 A Baixada Santista está muito bem nas questões estruturadoras deve-se preocupar também 

com as demais questões; 

 Rogério - montagem de um observatório das cidades; 

 Protocolo da EMTU; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 5 de junho de 2014 

 
 
 
 

PAULO CARVALHO FERRAGI 
Coordenador 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


