
ATA DE REUNIÃO 

COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 

47ª Reunião Ordinária 

 

Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de Treinamento 
desta CET-Santos, sito na Av. Rangel Pestana, nº 100 – Vila Mathias, Santos/SP, 
reuniram-se os Senhores: Rafael Santos de Paula (CMJ) – Presidente da Comissão, e os 
seguintes membros: Murilo A Barletta (CET), Dalvaní Pereira da Silva (CET), Sheila 
Rocha Barbeiro (SESCOM), Patrícia Azevedo Santos Nascimento (CET), Anna Maria Pizzo 
(SINCON). Presente também na reunião, senhor Bonifácio Rodrigues H. Filho (7º 
CONSEG). Após aguardar o tempo regular, o senhor Rafael iniciou a 47ª reunião 
ordinária da Comissão Municipal de Transportes às 17h44. Disse que irá suprimir o 
primeiro item de pauta - Leitura, discussão e aprovação da Ata da última reunião 
ordinária, tendo em vista que a Ata da última reunião, não foi encaminhada em tempo 
hábil aos conselheiros. Item 2 - Avaliação da visita técnica ao transporte hidroviário da 
Dersa. A Sra. Ana Pizzo em sua avaliação, disse que gostou muito, esclareceu que ao 
término da visita técnica, seu conhecimento em relação ao transporte hidroviário 
melhorou bastante. A Sra. Patrícia disse que em relação à questão das vistorias do 
transporte hidroviário da Dersa, esclareceu que ficou surpresa em saber que a Marinha 
pode chegar a qualquer momento sem avisar e fazer as vistorias das embarcações 
informou, que independente das vistorias efetuadas pela Marinha, a Dersa efetua 
também, vistorias programadas, também mencionou sobre os navios em curto espaço 
de tempo, operam na travessia do transporte hidroviário da Dersa. A Sra. Dalvaní disse 
que achou bastante interessante toda a reforma das embarcações como foi explanado 
na visita técnica, disse que a ideia que temos é totalmente deturpada, comentou que 
um processo licitatório demanda tempo para a sua elaboração. O Sr. Murilo disse que 
existe a possibilidade de uma sinergia entre a Dersa e a CET para melhorarmos na 
prestação de serviços ao usuário do transporte hidroviário, diminuindo assim, os 
transtornos principalmente do lado de Santos. A Sra. Sheila informou que o conteúdo 
apresentado na visita técnica irá levar ao conhecimento de seus quatros funcionários 
que moram no Guarujá, disse que o que foi apresentado é bem complexo, mas, é muito 
organizado. Perguntou ao senhor Rafael se o material apresentado na visita técnica 
será disponibilizado. O Sr. Rafael respondeu que o material será disponibilizado, e que 
também irá encaminhar este material aos demais conselheiros que não puderam 
participar da visita técnica à Dersa. Comentou ainda, que tentou analisar o que nós 
como Comissão, poderemos contribuir direta ou indiretamente na questão de 
acessibilidade na barca de Vicente de Carvalho. O Sr. Murilo esclareceu existe um 
projeto, mas como a faixa do Porto é estreita, os armazéns são tombados e existe linha 
férrea no local, então não sobra quase nada para fazer, esclareceu que existe a 
necessita de uma autorização previa para que a obra seja efetuada, e hoje, o embarque 
é flutuante, prejudicando assim, acessibilidade no local. O Sr. Rafael disse que irá 



verificar pessoalmente esta questão, informou que outra coisa é a questão do 
transporte de pessoas com integração no transporte de Vicente de Carvalho x barca x 
transporte coletivo de Santos, informou que nós como Comissão, poderemos pensar em 
algo viável. A Senhora Patrícia disse que uma alternativa seria o acesso de bicicletas. O 
Sr. Murilo disse que a solução seria o bilhete único em vários modais, mas demanda 
tempo para trabalharmos nesta integração, porque precisamos ter vários ajustes com o 
objetivo desta integração entre modais. Disse que estamos trabalhando no que diz 
respeito na cidade de Santos, é a área continental, esclareceu que hoje, quem mora na 
área continental, não consegue vir direto para Santos, precisa passar por Cubatão ou 
Guarujá, disse que não podemos colocar uma linha municipal porque o transporte passa 
em outros municípios, então, existe a necessidade do deslocamento da pessoa através 
de linha intermunicipal, disse que quem regra o transporte intermunicipal é a EMTU, 
além do preço do transporte ser mais caro, disse que estamos sugerindo para a EMTU 
um seccionamento de passagem, de município a município. O Sr. Rafael disse que 
dentro deste item de pauta “Transporte Hidroviário”, solicitou que o senhor Murilo 
Barletta (CET), que efetuasse uma apresentação. O Sr. Murilo disse que é uma 
apresentação da área Metropolitana da Baixada, esclareceu que é um estudo que a 
AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista que contratou junto ao IPT – 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, informou que o DH - Departamento Hidroviário 
solicitou ao IPT a elaboração deste estudo, iniciou sua apresentação, informando que 
há uma necessidade de viabilizar rotas de hidrovias tanto de passageiros quanto de 
cargas em toda a baixada, disse que irá pular a parte das hidrovias paulistas e focar 
somente nas informações pertinentes à Baixada Santista. Disse que o primeiro mapa 
mostra mais sobre o transporte de cargas, existem áreas em São Vicente, Cubatão e o 
canal de Bertioga que poderiam servir de áreas de retroporto. Esclareceu que para o 
transporte de passageiros, foi elaborado um diagnóstico de origem e destino nos 
principais pontos da Baixada Santista, disse que existem vários possíveis locais de 
instalação de terminais, mas, devido à demanda ainda não ser grande, foi feito uma 
seleção de alguns principais terminais, em um primeiro momento o estudo foi sobre os 
principais focos de atuação para se começar um transporte hidroviário na Baixada 
Santista. Informou que o bilhete único e a integração entre os modais vão ter que 
acontecer e, disse que estaremos envolvendo quase todos os municípios da Baixada 
Santista (ficará de fora somente o litoral sul e uma parte de Bertioga), comentou que 
existem alguns pontos que podem ser utilizados para o turismo, disse que o desafio é 
saber se haverá integração com a Dersa, quem vai ofertar o sistema, se o governo do 
estado vai entrar com o investimento e depois vai licitar só para alguém operar. O Sr. 
Rafael perguntou o que o DH acha de tudo isso. O Sr. Murilo respondeu que o DH 
levantou a situação e o grupo de estudos que irá definir, a CODESP estuda a área de 
carga e a AGEM (grupo de mobilidade) a área de transporte de passageiro. O Sr. Rafael 
passou ao último item da pauta - informes, moções e assuntos gerais. A Sra. Ana Pizzo 
disse que queria requisitar da CET uma sinalização (placa com os seguintes dizeres: 
Escola - 30km/h - No Amarelo Piscante) e pintura de faixa viva na frente da escola 
Omega, disse que existe uma placa similar em frente ao colégio Jean Piaget. O Sr. 
Bonifácio disse que é interessante esta exposição para incentivar o turismo, solicitou 



maior divulgação deste estudo para a população ter conhecimento. O Sr. Murilo 
esclareceu que o estudo acabou de sair do forno, comentou que o estudo não é da CET, 
e sim do DH, informou que este estudo a AGEM vai tentar viabilizar. O Sr. Rafael 
agradeceu a apresentação do senhor Murilo e agradeceu também, a CET pela 
intermediação de sempre em especial a visita técnica a Dersa, disse que como 
presidente da CMT, tinha como objetivo incentivar aos conselheiros para o 
conhecimento de todos os modais para que tenhamos preparo para discutir o 
transporte que só pode ser discutido de maneira integrada. Esclareceu que surgiu uma 
nova proposta para conhecermos o acesso a Ilha Diana, comentou que não irá propor 
data porque houve interesse de alguns conselheiros de que fosse feito no final de 
semana, esclareceu que precisamos conversar com a CET para verificar a logística da 
visita técnica à Ilha Diana. Comunicou que o conselheiro Rolf (OAB) compareceu nesta 
reunião, não se sentiu bem e foi embora, disse que está justificando sua ausência. 
Comunicou também, que irá assinar ofícios às entidades representantes desta CMT, 
disse que o decreto que instituiu esta comissão indica a necessidade de que os 
mandatos sejam renovados a cada 2 anos, esclareceu que a entidade pode ratificar a 
indicação que já existe ou indiquem novos conselheiros, disse que na próxima reunião 
de agosto, nossa comissão faz aniversário e com isso iremos eleger novo presidente e 
vice-presidente para a Comissão Municipal de Transportes. Sem outras manifestações e 
nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 18h18. Eu, 
Adriana Maria Sonego Xavier, lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim, bem 
como pelos presentes.  
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