
 

    Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
 
Pergunta/sugestão:   
Por que Samaritá só em 2017 sendo que o projeto original era Samaritá Santos e nós que tinha 
(sic) o trem? 
Resposta:                             
Os prazos foram definidos em função do cronograma de licenciamento ambiental e implantação 
das obras até Samaritá, possíveis de serem executadas. 
Nome :  
Luiz Jose da Silva 

Órgão / Empresa:   
 

Fone    
(13) 99159-8157 

E-mail:  
ljmarhan@yahoo.com.br 

 
 
 

 

    Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Trajeto de linha do VLT 
Pergunta/sugestão:       
Aonde estarão localizados os 16 pontos de parada, 3 terminais e 2 estações de transferência? 
Resposta:                             
Constará dos documentos técnicos da Consulta Pública. 
Nome :  
André Lima 

Órgão / Empresa:   
SJDC/SP  

Fone    
(13) 98102-2288 

E-mail:  
allima@unifesp.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Prazo 

Pergunta/sugestão:       
Assinado o contrato em meados de 2014, como serão concluídas em junho de 2014? 
Resposta:                             
A conclusão das obras não se confunde com a assinatura do contrato da PPP. 
O contrato da execução das obras já esta em andamento. 
Nome :  
André Lima 

Órgão / Empresa:   
SJDC/SP 

Fone    
(13) 98102-2288 

E-mail:  
allima@unifesp.br 

 
 
 

 

    Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Valor passagem 
Pergunta/sugestão:       
Para EMTU. 
A tarifa 2,80 do VLT – para passageiro. 
Como fica a passagem de ônibus até VLT? (seções de passagem) 
Ônibus + VLT? (integração – valor passagem) 
Resposta:                             
O valor apresentado na audiência representa a arrecadação média atual por passageiro 
transportado. 
A política tarifária do SIM prevê que não haverá nenhum acréscimo de tarifa, em relação ao que 
se paga hoje, mesmo que o passageiro utilize ônibus + VLT. 
Nome :  
Maria Eurides Pereira 

Órgão / Empresa:   
Comissão Transportes 

Fone    
(13) 99157-8080 

E-mail:  
euript@ig.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Reestruturação das linhas municipais e intermunicipais 
Pergunta/sugestão:      
Qual a possibilidade da ampliação do uso dos trólebus como parte das linhas alimentadoras do 
VLT, considerando suas vantagens ambientais e econômicas? 
Resposta:                             
É uma definição de âmbito municipal, dado que o sistema metropolitano não prevê esta 
tecnologia. 
Nome :  
José Antônio do Nascimento 

Órgão / Empresa:   
Eletra 

Fone    
(11) 4127-9292 

E-mail:  
janascimento@eletrabus.com 

 
 
 

 

      Santos - Audiência Pública -   
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Linhas por ônibus.  
Pergunta/sugestão:       
Como será feita a desativação das linhas por ônibus? A população terá tempo p/ se adequar ao 
novo modal, antes que ocorram essas exclusões? Em qto tempo após a implantação do VLT 
isso deve ocorrer 
Resposta:                             
O detalhamento será apresentado por ocasiões da consulta pública. Todas as alterações serão 
avisadas com antecedência. 
Nome :  
Gabriel Dias 

Órgão / Empresa:   
Estudante 

Fone    
(13) 98811-5063 

E-mail:  
gabrielgdias@gmail.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Santos - Audiência Pública -  
Concessão do Sistema Integrado Metropolitano 

da Região Metropolitana da Baixada Santista 
Formulário de Perguntas/sugestões  

Assunto:   
Traçado entre o canal 01 ao (sic) canal 03 (Av. Francisco G.) 
Pergunta/sugestão:  No vidro de apresentação foi mencionado que o VLT passará pelo 
traçado já existente da linha férrea,só que o trecho entre o Canal 01 ao Canal 03 na Av. 
Francisco Glic, a empresa EMTU  quer mudar o traçado para o canteiro central da Avenida 
prejudicando todo o bairro do Campo Grande e as tradicionais feiras livres que durante os final 
(sic) de semana são armadas nesta Avenida. 
Pergunta: Gostaria de saber se as feiras livres deste trecho está (sic) sendo contempladas no 
projeto deste traçado modificado na mesma avenida. 
Resposta:                             
A matéria não é pertinente 
Nome :  
Luiz Guida 

Órgão / Empresa:   
Sind. Feirantes 

Fone    
(13) 99782-8263 

E-mail:  
luiz.guida@bol.com.br 

 


