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Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Elidio Morais PM Bertioga 

Edvaldo Juvino dos Santos PM Itanhaém 

Paulo Carvalho Ferragi Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Valtemir Ribeiro CMT/Cubatão 

Convidados:  

Augusto Muniz Campos AGEM 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

João Nunes de Freitas PM Itanhaém 

Gerson Carvalho da Guia PM/Transporte Itanhaém 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Marcelo Afonso Prado Sec. Trânsito/Praia Grande 

Claudenir Barros Carneiro Sec. Trânsito/Praia Grande 

Pauta divulgada em: 
26/06/2014 

Reunião iniciada às: 
10h20 

Término da Reunião às:  
11h37 

 

OBJETIVOS 

Item I – Aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II – Debates e sugestões para o futuro plano de mobilidade regional da Baixada Santista; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional.  

 

REGISTROS 

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

 Foram entregues aos presentes nessa reunião a Cartilha da Política Nacional de Mobilidade. 

 Proposta a dispensa da leitura da ata anterior pelo Coordenador e aprovada por todos. 
 Os trabalhos foram abertos pelo Sr. Paulo Ferragi, Coordenador da Câmara Temática e foram 

discutidos os seguintes aspectos: 
 Levantamento da importância dos municípios que são responsáveis pelo plano de mobilidade 

até 2015; 

 A Agem ficou responsável pelo Plano de Mobilidade Regional da Baixada Santista, e está 
trabalhando com mobilidade macro e os municípios mobilidade micro, no caso do município de 
Bertioga o macro é mais fundamental por apresentar uma via importante;  

 As cartilhas da Política Nacional de Mobilidade ajudarão a refletirem sobre o Plano Municipal de 
Mobilidade; 

 Foi solicitado que seja passado via mail a minuta sobre o termo de referência do Plano de 
Mobilidade Metropolitano que a Diretoria Técnica da Agem está elaborando;  

 Comentada a oportunidade de marcar uma reunião extraordinária entre os dias 16 ou 17 de 
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julho no período da tarde, que seja oficialmente encaminhada a minuta preliminar do Plano de 
Mobilidade para leitura e considerações dos representantes dos municípios da Câmara 
Temática para validação e comentários em reunião a ser agendada oportunamente; 

 Mencionado que foi divulgado uma nota no jornal A Tribuna pelo trabalho elaborado pela 
Agem; 

 Relatada a importância das reuniões desta Câmara Temática para resultados de trabalhos 
práticos; 

 Informes sobre o evento da entrega do PMDE-BS, que apresenta os quatro grandes eixos: 
Mobilidade; Habitação, Saneamento Básico e Desenvolvimento Econômico, a Mobilidade é um 
dos eixos importantes, foi listada uma projeção até 2030; 

 Necessária definição dos indicadores e metodologia para Mobilidade na Baixada Santista, isto 
será necessário para avaliação;  

 Sugestões para a revisão de um Plano Cicloviário, que a revisão de um plano é importante 
para a obtenção de dados;  

 Comentários sobre a existência de um Plano de Mobilidade que está disponível no site do 
Ministério das Cidades que o principal caminho para os municípios se encontra nesse plano;  

 Coordenador, Sr. Paulo Ferragi mencionou que estará de férias na próxima reunião desta 
Câmara Temática no dia 7 de Agosto e mencionou que esta reunião será conduzida pela 
relatoria, ou seja, pelo município de Praia Grande, foi mantido o horário combinado e que será 
definida somente a pauta;  

 Ideias e sugestões para a pauta da próxima reunião: tema PAC da Mobilidade: será cada 
município fará apresentação de dados e resumos; 

 Foi comunicado que no município de Santos está fazendo uma revisão da sua lei sobre 
ocupação do solo e que tem um peso enorme sobre Mobilidade; 

 O Plano Mobilidade vai se basear no Plano Diretor das Cidades, nos planos mais antigos vai ter 
uma peso maior no PAC e quem tem um plano novo como nos municípios de Santos e Guarujá 
vão dar uma contribuição grande para definição de Mobilidade nos municípios;  

 Foi liberado recurso pra fazer uma série de intervenções focadas na Mobilidade que é o PAC da 
Mobilidade, no caso do município de Santos, por exemplo, o túnel ligando São Vicente a 
Santos; no caso do município de Guarujá as entradas até o aeroporto; no município de 
Itanhaém as marginais. Cada município deverá apresentar o que foi acertado com os Prefeitos, 
seus Secretários de Planejamento e Obras no PAC da Mobilidade que foi realizado na Baixada 
Santista;  

 O município de Cubatão está junto com a LL fazendo um projeto sobre passagem de nível que 
cruza a cidade, irão fazer viadutos rodoviários para que não interfiram nos cruzamentos dos 
trens; está incluído que irão ajudar nas ciclovias se for necessário. Há uma proposta de um 
shopping que irá dar um grande desenvolvimento e irá interferir na mobilidade nas avenidas; 

 Comentada a importância da presença dos Prefeitos nas reuniões do Conselho; 

 O Plano de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista colocou que os maiores eixos 
de crescimento habitacional estão focados no eixo sul, terá que ter uma grande ação 
futuramente para soluções de mobilidade; 

 Foi solicitado formalmente que seja enviado um convite assim sendo, os representantes da LL 
para participarem de reunião de trabalho desta Câmara Temática no dia 4 de setembro, para 
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apresentarem seus planos e projetos para a região da Baixada Santista; 

 Cada município deverá levantar as suas demandas particulares, caso venha algum 
representante da LL para a próxima reunião; 

 Informes sobre a mudança do Regimento das Câmaras Temáticas na última reunião do 
Conselho;  

 As Câmaras Temáticas existentes se englobaram nos 4 eixos principais do PMDE-BS; 
 Relatado que haverá um representante do eixo Mobilidade, dentro desse eixo ficarão as 

Câmaras Temáticas de Transporte, Transporte Público de Passageiros e Sistema Hidroviário; 
 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 3 de julho de 2014 

 
 
 
 
 

PAULO CARVALHO FERRAGI 
Coordenador 

 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


