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DADOS GERAIS 

Data: 05/03/2015 Local: Sala de reunião da Agem Horário: 14:00 horas 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Estanislau Marcka  Dersa  

Elídio Morais  PM Bertioga 

Tenisson Azevedo Junior PM Mongaguá 

Michele Rezende de Mesquita PM Praia Grande 

Thiago Diegues Pirlo PM São Vicente 

Fabio Oliveira Martins PM São Vicente 

Paulo Carvalho Ferragi Sec. Est. Transportes Metropolitanos – EMTU 

Aldo Ceconela Jr. Artesp 

Convidados:  

Oscar Pereira da Silva  CET/Santos  

Robnson Germano AGEM/CONDESB 

Sania Cristina D. Baptista AGEM 

Evandro Barros da Silva AGEM/CONDESB (Estagiário) 

Igor Melo AGEM (Estagiário) 

Renata A. F. Bernardino AGEM 

Pauta divulgada em:  
02/03/2015 

Reunião iniciada às:  
14:45 hs 

Término da Reunião às:  
15:35 hs 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Apresentação do Eng.º Milton Xavier da SLT sobre o PDLT do Governo do Estado com 
ênfase para a Baixada Santista; 

 Item II – Outros assuntos de Interesse Geral. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Peruíbe, Santos e Guarujá. 
Estado: CPTM, Casa Civil. 
 
Relato do andamento dos trabalhos. 
 

 Item I:  
 

 Apresentação do Eng.º Milton Xavier da SLT sobre o PDLT do Governo do Estado com ênfase 
à Baixada Santista; 
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 O coordenador deu início a reunião explicando que o Eng.º Milton Xavier, palestrante 
do dia não pode comparecer, devido a uma convocação de última hora do Palácio 
dos Bandeirantes; 
 

 A apresentação ficou marcada para o dia 07/05/2015, data a ser ainda confirmada 
com o palestrante; 
 

 Como ficou transferida a apresentação do Eng.º Milton Xavier, o coordenador, 
explicou o PDLT – Plano Diretor de Logística e Transporte, ressaltando que é muito 
importante para nós da Baixada Santista, pois é um ponto de partida de como os 
Municípios deverão agir, e de como o Governo do Estado pensa, pois algumas coisas 
interferem diretamente nos planos das Prefeituras; 
 

 O coordenador falou que esteve com o palestrante e o mesmo comentou como seria 
a programação da nova descida do Planalto para a Baixada Santista vindo de Suzano 
chegando na Rio/Santos no Monte Cabrão, cessando na Domenico Rangoni pela 
Anchieta até Cubatão, proferiu também que existem planos para uma área retro 
portuária no Planalto e que irá incrementá-la para transporte ferroviário; 
 

 O coordenador comentou ainda sobre o retro porto e que Guarujá já tem um 
planejamento de retro porto perto da Domenico Rangoni, salientando que a 
apresentação do Eng.º Milton irá esclarecer o que o Governo do Estado está 
planejando e aí, o que os Municípios poderão seguir, inclusive aqueles Municípios 
que estão afetos a áreas portuárias; 
 

 O coordenador falou sobre a posição da licitação do Túnel Santos/Guarujá, 
inicialmente foi suspensa a abertura das propostas pelo Tribunal de Contas do 
Estado, mas que já estão sendo providenciados os esclarecimentos devidos para a 
liberação das propostas e consequentemente andamento da licitação; 
 

 O coordenador falou também que o Túnel, vai propiciar o tráfego dos caminhões tipo 
vira, só não vai passar transporte de gás, combustível e cargas perigosas, mas 
haverá toda uma preparação de atendimento do Corpo de Bombeiros e demais 
órgãos de atendimento de emergências dentro e fora do Túnel, para possíveis 
ocorrências; 
 

 Foi dito ainda pelo coordenador que como o Ministério Público afirmou que não 
haverá passagem para caminhões, se isso acontecer o Túnel terá sua construção 
inviabilizada, pois a proposta é justamente criar alternativas viáveis e baratas para o 
trafego dos caminhões de carga entre Santos/Guarujá, e solicitou aos participantes 
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que comentassem com seus interlocutores o que o MP está querendo fazer; 
 

 O coordenador disse ainda que dos quatro consórcios participantes três estão 
envolvidos na Operação Lava Jato, e todos os consórcios, tem empresas estrangeiras 
envolvidas que trazem expertise e tecnologia de Túnel Submerso para a construção 
do Túnel Santos/Guarujá. 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Santos, 5 de março de 2015. 
 
 
 
 
 
 

ESTANISLAU MARCKA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
Robnson Germano 
Secretário 

 


