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DADOS GERAIS 

Data: 04/09/2019 Local: Agem Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rogério Placido das Neves PM Cubatão 

Tenisson Azevedo Jr. PM Mongaguá 

José Américo Franco Peixoto PM Praia Grande 

Adilson Luiz Gonçalves PM Santos 

Murilo A. Barletta PM Santos 

Ricardo Goulart Sec. de Estado de Logística e Transportes – DERSA 

Renata Vieira Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

Aldo Ceconelo Junior Secretaria de Estado de Governo - Artesp 

Convidados: 

Júlio Penin dos Santos AGEM BS 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM BS 

Marcio Aurélio de Almeida Quedinho AGEM BS 

Raquel Auxiliadora Chini AGEM BS 

Bruno Stupello CODESP 

Danilo de M. Vers CODESP 

Alcides Ricardo Oliveira de Castro OAB Guarujá 

Erasmo S. Fonseca Jr. OAB Guarujá 

Milena Sanches Passos OAB Guarujá 

Alexandre Cabanas Vasquez PM Guarujá 

Bruno N. Lara PM Guarujá 

Gustavo M. Rondini PM Guarujá 

Claudemir Barros Carneiro PM Praia Grande 

Leandro Pinces Francilono PM Praia Grande 

Pedro Nogueira dos Santos PM Praia Grande 

Sanerari Oshiro Secretaria de Transportes Metropolitanos – EMTU 

Pauta divulgada em:  
23/07/2019 

Reunião iniciada às:  
9h40 

Término da Reunião às:  
12h01 

 

OBJETIVOS 

 
Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II - Apresentação da Codesp sobre o PDZ; 
Item III - Aeroporto de Guarujá; 
Item IV -  Informações sobre o encaminhamento dos planos de mobilidade urbana atualizados 
dos municípios (AGEM-BS); 
Item V -  Análise/correção/complemento da lista de obras estruturantes enviada pela 
Coordenação da CT à AGEM-BS, em 05/08/2019; 
Item VI - Assuntos gerais (catraias, patinetes, Skype etc.) 
 

 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Mobilidade e 
Logística 

N 002/2019 
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 Ausências: 
Município: Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e São Vicente; 
Estado: Secretaria de Estado de Logística e Transporte – DER e DH. 
Justificativa de ausência José Luiz Lavorente – Sec. Est. Transportes Metropolitanos – CPTM 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática de Mobilidade e 
Logística, Eng. Adilson Luiz Gonçalves, o qual convidou a sra. Luciana Freitas Lemos dos 
Santos, da AGEM, para secretariar a reunião e foram discutidos os seguintes aspectos: 

 
Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior  

- Colocada em discussão e por não haver manifestação foi posta em aprovação a ata da 

reunião anterior sendo aprovada por todos os presentes; 

 

Item II - Apresentação da Codesp sobre o PDZ; 
- Vieram os representantes da CODESP - Danilo e Bruno; 

- O PDZ será entregue em dezembro; 

- Diretrizes do PDZ - Plano Diretor de Zoneamento; 

- Passo a passo do desenvolvimento do estratégico do PDZ: consolidação dados históricos, 

avaliação de planos existentes. Consultas à mercado e comunidade e elaboração do PDZ 

estratégico; 

- As alterações propostas no PDZ são, obviamente resultado de análises de mercado carga 

a carga, além das necessidades da região e, principalmente buscando atender as 

características geomorfológicas de cada áreas do Porto; 

- 2 eixos: eficiência operacional e integração Porto-cidade; 

- Passo a passo do desenvolvimento do Estratégico do PDZ 

- O que estão desenvolvendo; 

- Estudo de possibilidade jurídica de acoplar as duas perimetrais a Rodovia dos Imigrantes e 

ao túnel, darão o lastro jurídico; 

- Hoje estão priorizando as ferrovias; 

- Representante da OAB Guarujá levantou preocupação; 

- Qualquer solução que envolva mobilidade e porto envolvem Santos e Guarujá, como 

Cubatão; 

- Pedido que a Codesp trabalhe com os municípios; 

- Gustavo Rondini, de Guarujá, levantou que na apresentação só foi mostrado a expansão 

de Santos e não do Guarujá; 

- Danilo informou que hoje o ISS tem que ser melhor distribuído e os investimentos para o 

lado de Guarujá tem que ser ampliado, o rolamento de cargas de rollon e rollff na 

Prainha, o crescimento econômico está atrelado ao crescimento social; 

- Futuro do Porto de Santos - 2040 está mais para a margem esquerda, Guarujá; 

- Bankers; 

- Qual a vocação do aeroporto de Guarujá; 

- O Coordenador colocou a necessidade de união dos três níveis de governo, conflitos 

gerenciar, necessidade de equalização de legislações; 
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- Iniciativa privada trabalhar em conjunto; 

- Aproximação com todos os atores envolvidos; 

- Erasmo, da OAB de Guarujá, levantou a questão de condomínio logístico industrial; 

- Visita a Embraer; 

- Forma de gerar receita; 

- Parte eólica, Guarujá já tem empreendimento; 

- Danilo destacou a necessidade de se pensar o Porto como vetor de desenvolvimento; 

- Planejamento estratégico, com a visão de futura privatização; 

- Emerson colocou a questão de engessamento político; 

- Questao de TAC com a Novo Rumo, comprometimento de relocação de famílias da 

Prainha; 

- Adilson levantou a necessidade de implantação de atividades de alta tecnologia -  são 

nova economia para a região e empregabilidade; 

- Necessidade de equacionar a legislação ambiental; 

- Danilo pediu material: o que a legislação está impedindo, para levarem a Brasília; 

- Adilson destacou a necessidade da colaboração dos governos estadual e federal, pois eles 

podem ajudar aos municípios litorâneos;  

- Tem que colocar o institucional; 

- Equacionar as três legislações existentes; 

- Trabalhar com a Deputada Federal Rosana Valle; 

 

Item III - Aeroporto de Guarujá; 
- Apresentação feita pelo Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Portuário, de 

Guarujá, Gustavo Rondini; 

- Aeroporto de Guarujá é uma expectativa; 

- A sua viabilidade está baseada nos negócios que se tem no entorno do aeroporto; 

- Apresentou um quadro de implantação da área; 

- Informou que utilizaram a mesma modelagem feita pela SAIPEM nos terminais; 

- Plano de exploração aeroportuária, fases de implantação; 

- Evolução de área; 

- Afirmou que o aeródromo de Guarujá depois da Rodovia dos Imigrantes é a maior obra; 

- Agradeceu o apoio da comissão da OAB de Guarujá; 

- Destacou que a Baixada Santista tem que olhar o aeroporto como ferramenta dela; 

- Representante da OAB de Guarujá disse que esperam que a empresa que entre seja 

sensata; 

- Restrições tem hoje na base aérea - é a questão de autorização de pouso; 

- Conserto de balizamento noturno; 

- Heliponto explicações de pouso; 

- Previsão de expansão futura do aeroporto; 

 

Item IV -  Informações sobre o encaminhamento dos planos de mobilidade urbana 
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atualizados dos municípios (AGEM-BS); 
- Somente Santos encaminhou; 

- Guarujá e Cubatão ficaram de enviar; 

- Pedir novamente, mesmo que enviem em forma de minuta; 

- Lembrado que temos empresas internacionais compromissos a nível de governos federal e 

estadual; 

 

Item V -  Análise/correção/complemento da lista de obras estruturantes enviada pela 
Coordenação da CT à AGEM-BS, em 05/08/2019; 

- Foi proposto e aceito por todos que seja reiterado o pedido aos prefeitos; 

- Espera que na próxima reunião que será realizada em Praia Grande que já tenham o 

retorno dos muncípios para passar a Agem; 

- Reiterada a necessidade que vejam se há alguma proposta; 

- Somente Artesp retornou; 

 

Item VI - Assuntos gerais (catraias, patinetes, Skype etc.) 
- A discussão sobre catraias ficará para a próxima reunião; 

- Raquel Chini, Diretora Executiva da AGEM, levantou que é interessante que se tenha um 

padrão de legislação, visando o deslocamento metropolitano; 

- Informou que amanhã, 05/09/19, às 10h00, será realizada a reinauguração de Aeroporto 

de Itanhaém; 

- Próxima reunião 02/10/19, no CICOE, no Paço Municipal de Praia Grande;  

- A participação da comissão da OAB de Guarujá nas reuniões será convidada para reuniões 

de assuntos específicos; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 4 de setembro de 2019 

 
 
 

ADILSON LUIZ GONÇALVES  
Coordenador  

 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


