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DADOS GERAIS 

Data: 30/07/2019 Local: Agem Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Aldo Ceconelo Junior Secretaria de Estado de Governo - Artesp 

José Luiz Lavorente 
Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos - 
CPTM 

Rogério Placido das Neves PM Cubatão 

  

Adilson Luiz Gonçalves Prefeitura Municipal de Santos 

Ricardo Goulart Sec. de Logística e Transportes do Est. São Paulo - DERSA 

Convidados: 

Fernanda Meneghello AGEM BS 

Júlio Penin dos Santos AGEM BS 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM BS 

Luiz Carlos Costa AGEM BS 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho AGEM BS 

Mauro Haddad Nieri AGEM BS 

Raquel Auxiliadora Chini AGEM BS 

Bruna Lara PM Guarujá 

Alexandre Cabanas Vasquez PM Guarujá 

Pedro Nogueira dos Santos PM Praia Grande 

Marcelo Chaves de Freitas PM Praia Grande 

José Américo Franco Peixoto PM Praia Grande 

Sanerari Oshiro Secretaria de Transportes Metropolitanos – EMTU 

Jessé Teixeira Felix Associação Brasileira dos Ciclistas 

Pauta divulgada em:  
23/07/2019 

Reunião iniciada às:  
9h40 

Término da Reunião às:  
11h55 

 

OBJETIVOS 

Item I - Eleição de Coordenador e Relator; 

Item II - Discutir possíveis reuniões via Skype ou similar, através da FATEC ou FPTS; 
Item III - Apresentação pela CODESP de projetos que interagem com o Plano de Mobilidade 
Regional (PDZ); 

Item IV - Atualizar e validar todos os planos, projetos, conflitos e demanda dentro do Plano de 
Mobilidade Regional, e 
Item V -  Outros assuntos de interesse regional. 

 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Cubatão, Itanhaém Peruíbe e São Vicente; 
Estado: Secretaria de Estado de Logística e Transporte – DER e DH. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador do Eixo Mobilidade Eng. Júlio Penin 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Mobilidade e 
Logística 

N 001/2019 
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passando a palavra a Diretora Executiva da AGEM, Raquel Auxiliadora Chini, a qual disse 
que mobilidade urbana é uma das principais pautas da Agem e que é preciso reunir os 

esforços dos municípios, demanda passada aos prefeitos da região; 
- Colocou a necessidade de se validar projetos para fazer o mapa atualizado; 
- Será discutido com cada cidade individualmente o traçado; 

- Pediu a todos os representantes que consigam, através dos secretários, juntar as 
secretarias e levantar projetos de impacto para a região metropolitana; 

- A população que pede, transporte é o principal problema; 

- Desejou bons trabalhos; 
 Em seguida foi feito um breve histórico sobre o Eixo de Mobilidade e a fusão de suas três 

Câmaras nesta CT; também foi feita a apresentação dos presentes e informado que foram 

convidados ANTT, Rumo e RMS que, devido a problemas de agenda, não tiveram como 
estar representados nesta reunião, mas virão no próximo encontro, como convidados, os 
quais têm muito a nos ajudar e se mostraram muito interessados; 

 Em seguida foram tratados os seguintes aspectos: 
 

Item I - Eleição de Coordenador e Relator; 
- O Coordenador indicou o Eng. Adilson, representante de Santos, para Coordenar esta 

Câmara, levantou as suas qualificações e perguntou se mais alguém tinha interesse em 

ocupar a função; 
- Rogério Plácido falou que o Adilson sempre esteve presente e atuante, e que a sua 

indicação é um acerto, o que ocorreu por unanimidade; 

- Adilson disse estar honrado com a indicação, pediu o apoio de Júlio e dos demais 
membros da CT; 

- Para a escolha da Relatoria o Coordenador Júlio pediu que fosse uma pessoa que 

efetivamente acompanhe todas as reuniões; 
- Rogerio Plácido foi escolhido por unanimidade; 
- Júlio Penin continuará como coordenador do Eixo de Mobilidade e terá todo o apoio da 

Agem; 
- Júlio passou a condução dos trabalhos para o novo Coordenador Adilson; 

 
Item II - Discutir possíveis reuniões via Skype ou similar, através da FATEC ou FPTS; 

- Colocado que o distanciamento dos municípios dificulta o deslocamento de seus 
representantes para participação das reuniões; 

- Melhoria da participação com recurso da tecnologia; 

- Experiências já foram feitas para aumentar a participação das pessoas; 
- A ideia é fazer estudos de que se possa ter reuniões a distância, inclusive com a 

participação dos prefeitos e secretários; 

- Ter controle maior da frequência; 
- Júlio entrou em contato com a FATEC e Adilson com Parque Tecnológico de Santos, que 

não tem condições de auxiliar nessa questão; 

- Marcio informou sobre a possibilidade de videoconferência com webcam, qualidade; 
- Problema com tecnologia dos municípios de terem essa estrutura; 
- Existem diversos sistemas e aplicativos gratuitos de vídeo conferência; 

- Aqui seria um ponto só; 
- Colocado sobre experiências e dificuldades; 
- Estrutura profissional, recursos e ferramentas; 

- Marcio propôs que sejam feitos testes em reuniões; 
- Adilson propôs a criação de estrutura, estabelecimento de regras para não haver desculpa 

da ausência, ou seja, da participação das pessoas nas reuniões; 

- Estipular quais reuniões é necessária a participação das pessoas; 
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- Raquel colocou que uma das possibilidades também é a itinerância das reuniões; 
- A tecnologia funcionando poderá ser levada para todas as CTs; 

 
Itens III e IV - Apresentação pela CODESP de projetos que interagem com o Plano de Mobilidade 
Regional (PDZ) e atualizar e validar todos os planos, projetos, conflitos e demanda dentro do 

Plano de Mobilidade Regional, respectivamente ficaram para a próxima reunião; 
 
Item V – Outros assuntos de interesse regional 

- As reuniões voltarão a ser mensais; 
- Sempre as primeiras quartas-feiras de cada mês, às 9h30; 
- As próximas reuniões foram assim programadas: 04.09 - Agem, 02.10 - Praia Grande, 

06.11 - Guarujá, 04.12 - Cubatão; 
- Jessé, da Associação Brasileira dos Ciclistas, agradeceu por ser convidado, colocou sobre 

a participação dos municípios; 

- Levar AP PDZ para Codesp para a próxima reunião; 
- Informado que o edital do Aeroporto de Guaruja está sendo retificado; 
- AP aeroporto de Guarujá; 

- Informações de Guarujá; 
- Problemas rodoviários; 
- Raquel levantou a importância de que os municípios tragam seus planos de mobilidade 

urbana; 

- Pauta próxima reunião apresentação Codesp PDZ, aeroporto de Guarujá, planos de 
mobilidade urbana; 

- Aeroporto de Andaraguá e ferrovias ficaria para a reunião de Praia Grande; 

- Apresentação de patinetes reunião extraordinária, primeiro coletar dados dos municípios 
que já tenham um trabalho sobre o assunto São José dos Campos e São Paulo; 

- Jesse propôs também regulamentação dos patinetes, propôs chamar os dois 

representantes das empresas para participar de reunião; 
- Marcelo, de Praia Grande, informou que estão fazendo estudo sobre regulamentação do 

uso de patinetes, estão aguardando para adequar sobre velocidade; 

- Consultar prefeituras de como estão se posicionando; 
- Resolução 465 do Contran - patinetes; 
- Raquel propôs que saia daqui um escopo metropolitano para aprovação do Condesb; 

- Sorocaba ainda não regulamentou e não tem interesse em regulamentar. Sorocaba e São 
Paulo apresentaram em Fórum a proposta de regulamentação; 

- Jesse falou sobre o Projeto Ciclista Cidadão – a ideia é que seja feito cadastro de ciclistas 

nos municípios; 
- Método de Praia Grande é muito bom; 
- Campanha metropolitana educativa de orientação aos ciclistas; 

- Verba para campanhas educativas; 
- Liberação no VLT de bicicletas no fim de semana; 
- Bicicletas compartilhadas liberar para todas as cidades da Baixada Santista.  

- Raquel colocou que não é fácil, pois as empresas não têm interesse quando não há 
demanda para elas; 

- Guarujá fez recentemente fez licitação de transporte público e no edital está incluído o 

compartilhamento e integração no transporte público; 
- 12.08, 19h30, Fórum de Debates Porto & Negócios, Coliseu, Santos; 
- Adilson colocou sobre o projeto ligação Santos-Guarujá, e da importância da participação, 

da discussão; 

- Fernanda informou que o Instituto AFD está alterando o PDR em vista das mudanças 
climáticas, sendo que farão adendos e que está tentando uma reunião em agosto, com a 
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CT; 
- Ainda não tem a empresa que vai operar Plano de Mobilidade; 

- Vão readaptar o TR para iniciar o quanto antes o projeto; 
- Marcelo propôs que a apresentação do Projeto Ciclista Cidadão seja na reunião de 

outubro, em Praia Grande; 

- Jessé informou que a Alesp tem a Frente Parlamentar de Assuntos Cicloviários, presidida 
pelo Deputado Sebastião Santos; 

- O Coordenador pediu que as apresentações não ultrapassem o tempo de 20 minutos; 

- Questão das travessias Santos-Guarujá, interligações; 
- Ricardo informou que estão elaborando estudo sobre as catraias, propondo que elas 

sejam colocadas com a concessão das rodovias, sendo que há polêmica, pois as catraias 

são um serviço particular, e que estariam elaborando licitação para duas linhas; 
- Conflito entre DERSA e DH/SP transportes de passageiros em região metropolitana é da 

STM; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Santos, 30 de julho de 2019 
 
 

 
ADILSON LUIZ GONÇALVES  

Coordenador  

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


