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CT Transp 010.14  

 DADOS GERAIS 

Data: 02/10/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Quetlin Scaioni f. S. de Moura PM Guarujá 

Valtemir Ribeiro PM Cubatão 

Nelson Jorge de Castro PM Bertioga 

Raquel Auxiliadora Chini PM Praia Grande 

Rogério Vilani PM Santos 

Paulo Ferragi Sec. Est. Transportes Metropolitanos - EMTU 

Convidados:  

Fernando José Bezerra PM São Vicente 

Rildo Mendes Turienzo Secretaria de Estado de Esportes 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcio A. A. Quedinho AGEM 

Renata A. F. Bernardino AGEM 

Marcelo Siqueira Bueno AGEM 

Augusto Muniz Campos AGEM 

Evandro Barros da Silva AGEM – Estagiário 

Robnson Germano AGEM 

Pauta divulgada em: 
26/09/2014 

Reunião iniciada às: 
10h25 

Término da Reunião às:  
12h30 

 

OBJETIVOS 

Item I - Tarifa; 
Item II - Plano de Mobilidade Urbana; 
Item III- Metodologia para licitação da concessão; 
Item IV- Biblioteca virtual de transportes; 
Item V - Assuntos Gerais  

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe 
Estado: CPTM. Logística e Transportes e Turismo. 

Justificativa de ausencia Rogerio Plácido EMTU 

 
 Os trabalhos foram abertos pelo Eng. Paulo Ferragi Coordenadora e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Passagem coordenação 

- Desmembramento da CT de Transporte Público de Passageiros, de Transportes, 
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REGISTROS 

Sistema viário e Deslocamento em: transporte de passageiro e  de transporte  e 

logística; 

- Apresentacao do evento biciRio,; 

- Reunião ANTPP; 

- Diretor Executivo daAGEM informou que aCT de Sistema Hidroviário a  deve se reunir 

na primeira quinzena de outubro, que solicitou verba especifica para o Plano Regional 

de Mobilidade, cerca de 2 milhões  de reais e que Guarujá usará recurso do Fundo 

para fazer seu Plano de Mobilidade; 

- Plano de Mobilidade deve ser concreto; 

- A Baixada Santista precisa apresentar planos objetivos, através das prioridades do 

SIVIM, de plano de estacionamentos, medidas operacionais e revisão do plano 

cicloviário; 

- Plano vai apresentar melhorias operacionais; 

- Plano de mobilidade irá buscar participação ativa e conjunta de todos nós; 

- Será um plano nosso; 

- Castro sugeriu que a Agem realizasse trabalho de capacitação na área de mobilidade 

dentro do Plano de Mobilidade Regional, traçar diretrizes ; 

- EC 82, de 16/07 seguranca viária, estrutura de transito dos  municípios deverá ser 

alterada; 

- Ficará a cargo dos municípios; 

- Rildo, da Secretaria de  Esportes, levantou a questão de  resistência a mudancas dos 

Engenheiros das Prefeituras; 

- Raquel  propôs  que em face das dificuldades que os municípios tem, a AGEM crie um 

banco de informações, disponibilizando para uma troca técnica dos municípios; 

- Foi informado que o site da AGEM está sendo reformulado; 

- Posibilidade de criação de um grupo no dropbox, abrir um link na ANTP; 

- Planilha referente a tarifas: preencher e encaminhar ao Condesb até 6a. Feira 

10.10.14; 

- Não aguardar o prazo limite; 

- Compartilhar informações; 

- Plano de mobilidade -  local/site -  Marcio, da AGEM irá estudar; 
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REGISTROS 

- Metodologia para licitação da concessão; 

- Pesquisa de ocupação visual; 

- Pontos de ônibus; 

- Prática da gestão fracionada; 

- Solicitar seccionamento; 

- Quem tiver com licitacao em andamento que possa disponibilizar; 

- Renata colocou a questão da gratuidade unificação das carteiras; 

- Praia Grande não assinaram o convênio com a EMTU pois, eles atendem um número 

maior de deficientes 

- Guarujá -  gratuidade – Secretaria de Ação Social que cuida, recebeu a proposta da 

EMTU e encaminhou a Secretaria, não teve retorno; 

- Negociar gratuidade do deficient; 

- Cubatão é feito trabalho conjunto com Associação de deficientes; 

- representante de Santos colocou que se houver interesse tem como convergir num 

cartão só, que atenda a todas as necessidades; 

- Fórum Paulista – dias 16 e 17.10,  em Pres. Prudente; 

- Confitran - Cômite Financeiro de Trânsito, do Denatran -  participação, apresentação 

de trabalho referente a mudança da Resolução 331 -  leilão hasta pública; 

- Levantamento dos municípios RENAINF controle de multas de Estado para Estado, 

busca de recursos contratação e consultoria para resgate do recurso; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 2 de outubro de 2014 

 
 
 

RAQUEL AUXILIADORA CHINI 
Coordenadora 

 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


