CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputada Federal Rosana Valle – PSB/SP
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REQUERIMENTO Nº
/2021
(Da Sra. Rosana Valle)

Requer a realização de audiência pública
da Comissão de Viação e Transportes
com o objetivo de debater a modelagem
da ligação seca entre os municípios de
Santos e Guarujá.
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 24, inc. XIII do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados requeiro a V.Exa. que seja realizada audiência pública da
Comissão de Viação e Transportes, para debater a modelagem da ligação seca
entre os municípios de Santos e Guarujá.
Para tanto, solicito que sejam convidadas as autoridades abaixo:
1. Fábio Lavor - Diretor de Novas Outorgas de Políticas Regulatórias
Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários
(SNPTA)
2. Fernando Biral - Presidente da Santos Port Authority (SPA)

3. João Octaviano Machado Neto - Secretário de Logística e Transportes
do Estado de São Paulo

5. Eduardo Lustoza - Engenheiro Industrial e Porta Voz da Campanha
Vou de Túnel
6. Mauro Sammarco - Presidente da Associação Comercial de Santos

7. Prefeito de Santos - Rogério Santos
8. Prefeito do Guarujá - Valter Suman
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4. Casemiro Tércio de Carvalho - Executivo do Mercado de Infraestrutura

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputada Federal Rosana Valle – PSB/SP
JUSTIFICATIVA
Em audiência pública realizada por essa Comissão de Viação e
Transportes no último dia 31 de maio, foi discutida a ligação seca entre os
municípios de Santos e Guarujá, onde foram expostas proposta de acesso entre
as margens direita e esquerda do Porto de Santos.
Durante a audiência foram apresentadas as vantagens e desvantagens
logísticas de cada modelo de ligação seca, para facilitar a integração entre Santos
insular e continental, possibilitando agilizar a movimentação logística do porto,
além do debate sobre qual é a melhor opção para uma ligação entre as cidades: a
construção de uma ponte ou de um túnel.
Tenho cobrado e acompanhado os estudos realizados pelo Ministério da
Infraestrutura, via BNDES, para inclusão da construção da ligação seca nos
competes do vencedor da futura desestatização do Porto de Santos. Na audiência
realizada, o Diretor de Novas Outorgas de Políticas Regulatórias Portuárias da
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da
Infraestrutura, Fábio Lavor, comunicou que o modelo viável economicamente será
anunciado em meados do mês de agosto desse ano.
Dessa forma, venho solicitar que seja aprovado o presente requerimento
para que, no momento adequado, seja realizada nova audiência pública para
voltar a discutir o assunto quando estiverem concluídos os estudos por parte do
Ministério.
Assim, senhor presidente e demais pares, pelo que regem os princípios
da administração pública, rogo pela aprovação deste requerimento para
realização da audiência pública.

ROSANA VALLE
Deputada Federal PSB / SP
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Sala da Comissão, 08 de junho de 2021

