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DADOS GERAIS 

Data: 02/10/2019 Local: Agem Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rogério Placido das Neves PM Cubatão 

José Américo Franco Peixoto PM Praia Grande 

Marcelo Afonso Prado PM Praia Grande 

Adilson Luiz Gonçalves PM Santos 

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

Aldo Ceconelo Junior Secretaria de Estado de Governo – Artesp 

José Luiz Lavorente Secretaria de Est. de Transportes Metropolitanos - CPTM 

Convidados: 

Fernanda Faria Meneghello AGEM BS 

Júlio Penin dos Santos AGEM BS 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM BS 

Alcides Ricardo Oliveira de Castro OAB Guarujá 

Sanerari Oshiro Secretaria de Est. de Transportes Metropolitanos – EMTU 

Nelio Dell’Artino PM Praia Grande 

Eliana C. J. Ferreira PM Praia Grande 

Maurício Vieira Izwmi PM Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
25/09/2019 

Reunião iniciada às:  
9h55 

Término da Reunião às:  
12h17 

 

OBJETIVOS 

 
Item I – Informação da Secretaria de Estado de Logística e Transporte sobre a questão das 
catraias; 

Item II – Apresentação do CICOE com suas ferramentas de monitoramento; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
Município: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente; 

Estado: Secretaria de Logística e Transporte – DH e de Desenvolvimento Regional. 
Justificativa de ausência Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 
 

 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: 
- Fala do Prefeito Praia Grande, Alberto Mourão: 

. Importância da itinerância das reuniões; 

. Crise econômica que estamos passando; 

. Comodismo, necessidade de atualização; 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Mobilidade e 
Logística 

N 003/2019 
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. Brasil bagunça logistica; 

. A Baixada Santista precisa fazer a lição de casa, trabalho técnico -  logística é o que vai 

dar mais peso neste país; 

. Mobilidade será a desbravadora; 

. Mobilidade é estratégia; 

. Rearranjo produtivo para a base regional; 

. Esta Câmara Temática é fundamental; 

. Necessidade de se ter um pensamento mais uniforme; 

. Acesso fácil para o cidadão metropolitano; 

. Questão do Andaraguá, importância que ele seja regional; 

. Discutir mobilidade em todos aspectos econômicos; 

. O Coordenador informou que pediu a todos os municipios apresentarem seus planos de 

mobilidade; 

' Também informou que estão fazendo apresentação de projetos e que ja foi apresentado o 

do Porto de Santos e hoje seria o do aeroporto de Andaraguá; 

' Está sendo feito levantamento de temas a serem trabalhados em todos os municípios da 

região; 

' A Baixada Santista tem problemas em relação ao seu espaço ser longitudinal, com 

acessibilidade e há necessidade de implantação de nova atividade econômica; 

' Como preparar a mão-de-obra para as novas profissões que vão surgir; 

' Restrições ambientais, licenciamento ambiental; 

' Problemas ambientalistas e profissionais – legislação; 

' ZEE ser o detalhamento da Mata Atlântica; 

' A discussao tem que envolver todos os níveis de governo; 

' Conflito de leis; 

' Concessão de ferrovias 

' Necessidade de se ter responsabilidade regulatória;  

' O grande problema é a restrição ambiental 

' Sair desta Câmara propostas a serem desenvolvidas fora da RMBS, compromisso criar 

condições para o Condesb fazer a gestão de propostas; 

. O Prefeito Mourão finalizou sua participação enfatizando que esta Câmara Temática faz 

parte de ações para destravar a economia; 

. Precisa mais do que incentivo fiscal, o maior indutor desse processo é o Estado, depois o 

governo federal; 

 

- Aprovação da ata da reunião anterior; 

 

- Solicitado que sejam encaminhados os planos de mobilidade para a Agem, até o 

momento somente Santos e Cubatão enviaram, os quais foram encaminhados a 

Coordenação; 

- Destacada a necessidade de retorno da lista de projetos estruturantes encaminhada pela 
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coordenação; 

. Rogério de Cubatão informou que pediu para que os técnicos avaliassem e assim que 

derem retorno ele encaminhará a coordenação; 

- Legislação de patinete da cidade de SP, recomendado que os municípios que fizerem 

legislação encaminhem para a Agem para análise técnica; 

- Sanerari Oshiro, da STM perguntou como está a criação da figura autoridade 

metropolitana, sendo informado pelo Coordenador que ainda está em andamento; 

- Questão do ferroanel, Larovente, da CPTM,  deu explicações,  renovação dos contratos 

de concessão federais, novas propostas; 

 

- Informação da Secretaria de Estado de Logística e Transporte sobre a questão das 

catraias - Ricardo Goulart 

. Quadro do serviço de catraias; 

. Histórico; 

. Legislação; 

. Transferência dos serviços hidroviários na RMBS para a EMTU; 

. Competências/atribuições; 

. Das tarifas; 

. Competências; 

. Sugestões; 

. Articulações; 

. Adilson destacou trabalho realizado pelo IPT para o IDH sobre hidrovia; 

. Necessidade de alinhamento de interesse das três esferas; 

. Transporte de passageiros na Baixada Santista caberia a STM; 

. Ferryboat deveria estar no pacote pois ele também transporta pessoas; 

. Riscos;  

. Penin, da AGEM, lembrou de reunião realizada há dois anos, onde cobraram e até hoje 

não obtiveram resposta; 

. O Coordenador propôs que seja levantada toda a documentação ao Condesb para que 

seja levado ao governador, pois é preciso ser tratado a nível estadual; 

. O representante da OAB Guaruja falou sobre o problema da balsa, comprometimento 

com as travessias; 

. A solução é a ligação seca e a travessia de barcas será uma opção; 

. A ponte não é mobilidade, será um equipamento federal; 

. Sanerari colocou que uma ideia é conversar com o liquidante da Dersa, sobre o que vai 

acontecer com as atribuições ligadas a Dersa; 

. Retorno será dado na próxima reunião; 

. Discussao sobre túnel e ponte, ligação seca; 

. 90 por cento de chance de sair a ponte, zelar para que imediatamente volte o estudo do 

túnel; 
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- Peixoto, de Praia Grande, falou que a apresentação do complexo Andaraguá, ficará para 

a próxima reunião; 

- Visita ao Cicoe; 

- Proposta de Intercalar as reuniões, itinerância; 

- Próxima Guarujá, 06.11.19; 

. Dezembro na Agem; 

. Planos; 

. Avaliação projetos estruturantes; 

. Legislação patinetes; 

. Liquidante Dersa; 

- Penin elogiou a representação do Estado na reunião 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

Praia Grande, 2 de outubro de 2019 
 
 

 
ADILSON LUIZ GONÇALVES  

Coordenador  

 
 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


