
1ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMOB 

 

Aos (12) doze dias do mês de maio do ano de (2015) dois mil e quinze, as (9:30)  nove e trinta 
horas, no auditório do Museu da Água, sito à Avenida Beira Rio nº (443) quatrocentos e 
quarenta e três, ocorreu a primeira reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Mobilidade 
- COMOB, sob coordenação do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Jorge Akira 
Kobayaski, também presidente do COMOB.  Agradecendo a todos os presentes, o Presidente 
do COMOB iniciou a reunião explanando a importância e funções do COMOB, sua criação 
através de lei aprovada na Câmara de Vereadores e o mandato dos conselheiros indicados 
bem como o dele mesmo. Dando prosseguimento, o Presidente passou a declarar o nome dos 
conselheiros que compõem o COMOB, assim discriminados: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE 
MORAES, titular pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SEMUTTRAN; 
VANDERLEI QUARTAROLO, SUPLENTE pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - 
SEMUTTRAN; MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, TITULAR pela Secretaria Municipal de Obras - 
SEMOB; ROGERIO MENDES DE CAMPOS, SUPLENTE pela Secretaria Municipal de Obras - 
SEMOB; CLAUDIA DE LIMA NOGUEIRA , TITULAR pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SEDEMA; FELIPE GOMES - SUPLENTE pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEDEMA; 
LAURO ANICHINO PINOTTI , presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba - 
IPPLAP, ausente à reunião o qual justificou e sendo representado por VALMIR JOSE SANTANA, 
SUPLENTE do Instituto de Planejamento de Piracicaba - IPPLAP; PAULO ROBERTO COELHO 
PRATES, TITULAR pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional - EMDHAP; 
ROSEMAIRE BRAIDOTTI, SUPLENTE pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional 
EMDHAP; RUDNEI JOSÉ BASSETE, TITULAR da AEAP - Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Piracicaba; LAÉRCIO PENTEADO GIL FILHO, SUPLENTE da AEAP - Associação de Engenheiros 
e Arquitetos de Piracicaba; ELIEZER ADRIANO MANDE DE MACEDO, TITULAR da Via Ágil - 
Empresa  Concessionária do Transporte Coletivo de Piracicaba; JOAO BATISTA CÂNDIDO, 
SUPLENTE da Via Ágil;  CARLOS FERNANDO VIEIRA DA COSTA, TITULAR do Orçamento 
Participativo; MARIA BOMBO D'AMICO,  SUPLENTE do Orçamento Participativo; JOAO CARLOS 
APARECIDO ELEUTÉRIO,  REPRESENTANDO O SEST/SENAT cuja titular JULIA MARIA SAURA 
BETONI ARGONDIZIO não pode comparecer; GISELE FERNANDA PAPINI DA SILVA,  SUPLENTE 
do SEST/SENAT;  AUSENTES os representantes do  Conselho das Entidades Sindicais de 
Piracicaba - CONESPI; AUGUSTO CARDINALLI JUNIOR,  TITULAR do PIRA 21 e, EDNELSON JOSE 
MELLEGA - AUSENTE. Após a apresentação, o presidente do COMOB declarou empossado os 
membros, e fez uma breve leitura da LEI N° 8.044 de 14 DE novembro de 2014, que instituiu o 
COMOB em conformidade com o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar nº 187 de 2006 a 
qual revoga a Lei nº 5.715 de 2006 e dá outras providências. Também informou aos 
participantes e conselheiros que  receberam um CD com o conteúdo de legislações aprovadas 
pela Câmara de Vereadores do assunto tratado e a lei federal que trata sobre mobilidade 
urbana, bem como uma minuta do regimento interno do COMOB, e assim, solicitando que os 
conselheiros fizessem a leitura da mesma para trazerem sugestões para a próxima reunião. Na 
seqüência, o presidente passou a palavra para o Sr. Prefeito Municipal, Gabriel Ferrato dos 
Santos, o qual elogiou a criação do COMOB, enfatizando sua necessidade, alem de que a 
sociedade, de uma maneira geral, está representada no conselho através de seus membros. 
Disse que o conselho é enxuto mas representativo. Não foi eliminada a possibilidade de 
nenhum segmento da sociedade de poder participar das decisões do conselho. O mesmo está 
completamente aberto para receber sugestões dos demais segmentos da sociedade. Em 
seguida, o presidente do COMOB apresentou o Arquiteto Geraldo Moura, responsável pela 
revisão do Plano Diretor de Mobilidade, em vigência. Tomando a palavra, o Arquiteto Geraldo 
esclareceu que o mesmo foi contratado pela empresa CONSENGE que é a responsável pela 



elaboração da revisão do Plano Diretor de Mobilidade, discorrendo sobre alguns pontos 
importantes dessa revisão. Em seguida houve um breve intervalo para o cofee-break. 
Retomando os trabalhos, o presidente do Conselho fez uma breve apresentação da estrutura 
da SEMUTTRAN - trânsito e transportes - CIET - Centro Infantil para Educação do Trânsito e 
demais departamentos e divisões envolvidas com a área e suas localizações distribuídas pela 
cidade. Também discorreu sobre as obras de infraestrutura com a finalidade de melhoria na 
circulação dos ônibus urbano e equipamentos que propiciarão uma melhoria no tempo de 
viagem desses veículos, informando aos presentes que esse projeto foi apresentado no 60º 
(sexagésimo) Fórum de Mobilidade Urbana, realizado no final do mês de fevereiro de 2015 em 
Piracicaba, e que foi levada pela ANTP - Agencia Nacional de Transportes Públicos , e pelo 
Fórum Paulista como exemplo a ser apresentado para outras cidades que possuam 
características próximas a de Piracicaba. Após essa apresentação, o Presidente informou que o 
CD que os membros receberam tem uma proposta do regimento interno do COMOB e que 
gostaria que todos lessem para que o assunto pudesse ser discutido na pauta da próxima 
reunião do Conselho. Na seqüência, o Presidente passou a palavra aos presentes para quem 
quisesse fazer uso da mesma com a finalidade de fazer algum comentário. O membro Carlos 
Fernando Vieira da Costa, representante do Orçamento Participativo, expôs que, em relação a 
outros Conselhos existentes, o horário das reuniões se dá no período da noite, ficando isso 
como sugestão para as próximas reuniões, uma vez que devem existir membros que trabalham 
durante o dia. O Presidente do Conselho informou que por estarmos ainda no começo, 
dependemos muito do espaço cedido mas que isso será levado em consideração a partir das 
próximas reuniões. Em seguida, apresentou a criação de um endereço eletrônico, 
comob.semuttran@piracicaba.sp.gov.br, através do qual poderão ser sugeridos temas para as 
próximas reuniões, com certa antecedência, que está explicada na proposta do regimento 
interno. Também, que por exigência da lei que criou o COMOB, fica nomeado o Engenheiro 
Luiz Carlos Rodrigues de Moraes como Secretário Executivo, facilitando, os serviços por ser 
funcionário da SEMUTTRAN. O membro Carlos Fernando, citando a campanha de trânsito em 
andamento, se colocou a disposição para ajudar no que for necessário dentro das áreas em 
que atua. O Presidente enfatizou ao Conselho que todos são bem vindos na ajuda dessa 
campanha, expondo brevemente os itens que a mesma abrange. Nada mais a tratar, o 
Presidente do COMOB agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião à qual 
eu, LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MORAES, secretariei e redigi a presente Ata que, após lida e 
aprovada, segue assinada pelos presentes, e, ainda, informando, que o original desta 
transcrição resumida se encontra em posse da SEMUTTRAN, á disposição de todos, sob o 
código COMOB-ROR-AV-001. 
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