Prefeitura do Município de Piracicaba
Conselho Municipal de Mobilidade

Aos (14) dias do mês de março, do ano de (2017) dois mil e dezessete , as (17:15) dezessete horas e quinze
minutos, na sala de reuniões da chefia do gabinete do sr prefeito municipal, 11º andar, sito à Avenida Capitão
Antonio Correa Barbosa nº (2233) dois mil duzentos e trinta e três, ocorreu a quinta reunião ORDINÁRIA do
Conselho Municipal de Mobilidade - COMOB, sob coordenação do Secretário Executivo LUIZ CARLOS
RODRIGUES DE MORAES. Presentes à reunião os seguintes membros: JORGE AKIRA KOBAYASKI,
Presidente do COMOB; LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MORAES, titular pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes - SEMUTTRAN; ANA LUCIA CANCIGLIERI, titular da SEMOB; LIDIA ISABEL D'ARCE MARTINS,
titular pelo IPPLAP, RUDINEI JOSE BASSETE, titular da AEAP; DIÓGENES STENICO, titular da VIA ÁGIL;
JOSÉ FERREIRA MATOS - titular pelo Orçamento Participativo; DANIEL SANTOS BATISTA, suplente pelo
Orçamento Participativo; JULIA MARIA SAURA BETTONI ARGONDIZIO, titular pelo SEST/SENAT; FRANCISCO
PINTO FILHO, titular pelo CONESPI; AUGUSTO CARDINALLI JUNIOR, TITULAR do PIRA 21; EDINELSON
JOSÉ MELLEGA, SUPLENTE do PIRA-21; FERNANDO SILVEIRA MELLO, da SEMUTTRAN como convidado, e,
MILTON SERGIO BISSOLI, Procurador Jurídico da PMP, convidado. O presidente do COMOB abriu a reunião
informando aos presentes que essa era a primeira reunião do Conselho com os novos membros indicados pelo
executivo municipal e da sociedade civil, em razão da posse do novo prefeito do Município de Piracicaba e
solicitando a cada novo membro que se apresentasse. Feita a apresentação, o presidente deu continuidade,
solicitou aos presentes a assinatura das atas das reuniões anteriores, no caso a ata da 8ª (oitava e última
reunião) e da 7ª (sétima) reunião que houve necessidade de correção. Como as atas constavam com os nomes
dos antigos membros, foi consultada a Procuradoria Geral sobre se haveria necessidade dos mesmos a
assinarem ou, se poderiam ser assinadas pelos novos membros, ficando esta última opção como válida.
Entretanto, a transcrição das atas saiu com o nome dos membros anteriores e foi acordado na reunião de que os
novos membros assinariam ao lado dos nomes dos membros antigos. Em continuidade, o presidente fez uma
breve apresentação sobre um dos temas a ser discutido da pauta da reunião, relativo ao transporte individual
pago que leva o nome de "UBER", nova modalidade que está se disseminando no país e que acabou por ser
"auto-implantado" na cidade, não havendo, de forma geral no país, uma regulamentação adequada à prestação
desse tipo de serviço. O presidente passou a palavra ao Procurador Geral, Milton Sergio Bissoli, para que o
mesmo discorresse mais detalhadamente sobre os aspectos legais do assunto. Após a apresentação, o
Procurador solicitou licença para se retirar em função de outros serviços que teria que atender. Dando
continuidade à pauta da reunião, o presidente apresentou o assunto relacionado às "VANS" de transporte fretado,
a qual somente tem regulamentação no caso de transporte de escolares do ensino fundamental e do segundo
grau. Sugeriu aos presentes que trouxessem para a próxima reunião sugestões a cerca do assunto para ampliar
e melhorar a discussão, uma vez que a SEMUTTRAN estaria estudando regulamentação para o transporte de
universitários que ocorre de forma irregular. Da mesma forma, lembrou o presidente, há a necessidade de
regulamentação do transporte através de motocicletas, os chamados "moto-taxi". havendo uma necessidade de
regulamentação através de legislação federal, o que hoje não há. Embora haja uma regulamentação municipal,
cerca de 95% estão irregulares e sem se cadastrarem. Nada mais havendo a ser tratado o Secretário Executivo
deu por encerrada a reunião e eu, LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MORAES, secretariei e redigi a presente Ata
que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes, sendo que sua íntegra encontra-se gravada e
disponível para todos os interessados sob o título de COMOB-ROR-AV-001-2017.
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