Prefeitura do Município de Piracicaba
Conselho Municipal de Mobilidade

Aos (11) dias do mês de julho, do ano de (2017) dois mil e dezessete , as (17:30) dezessete horas e trinta
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; JULIA MARIA SAURA BETTONI ARGONDIZIO,
titular pelo SEST/SENAT; FRANCISCO PINTO FILHO, titular pelo CONESPI; AUGUSTO CARDINALLI JUNIOR,
TITULAR do PIRA 21. O presidente do COMOB abriu a reunião solicitando aos presentes a assinatura das atas
da reunião anterior se todos estivessem de acordo com a mesma. Em não havendo discordância por parte dos
membros presentes, foi passada a ata a todos para que assinassem. Em continuidade, o presidente fez convite
aos membros para participarem de um evento no auditório do SEMAE, em frente ao Museu da Água sobre o
lançamento de uma campanha de conscientização no trânsito, primeira campanha do ano de 2017 (dois mil e
dezessete), na qual estão participando varias entidades de classe e instituições dos governos municipal e
estadual. O presidente passou ao item da pauta da reunião, informando os presentes sobre a participação da
Prefeitura de Piracicaba, representada pela SEMUTTRAN, em um convênio com o DETRAN/SP - Departamento
Estadual de Trânsito/São Paulo, no programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Esse convênio irá
disponibilizar uma verba para a cidade para ser aplicada exclusivamente na melhoria do trânsito. O Presidente
continuou sua explanação sobre o assunto dando maiores detalhes a respeito do convênio. Em seguida, o
presidente iniciou uma explicação aos presentes sobre o aumento da tarifa de ônibus urbano na cidade, que hoje
é uma concessão e cujo processo tinha se iniciado em 2010 (dois mil e dez), terminando em 2014 (dois mil e
quatorze) com a assinatura de contrato com a VIAAGIL. Na sequencia, o presidente passou a informar aos
presentes sobre a pareceria entre a Guarda Civil e a SEMUTTRAN para que a mesma pudesse efetuar a
fiscalização de trânsito, nos moldes como foi feito com a Policia Militar. Tal parceira é com aproximadamente 135
guardas civis com a finalidade de atuarem mais especificamente junto às escolas. O membro da VIA AGIL,
Diógenes Stenico, fez um convite aos presentes para que conhecessem a estrutura existente na garagem dos
ônibus da frota da empresa de transporte coletivo da cidade. O presidente aproveitou a oportunidade para fazer
um esclarecimento do que era o transporte coletivo no passado e o que é hoje. O membro do SEST/SENAT, Julia
Maria Saura parabenizou a empresa pela preocupação da mesma com os funcionários, principalmente com sua
qualificação profissional, sua saúde e nutrição relacionadas à medicina do trabalho. Outros assuntos relacionados
ao trânsito foram mencionados e discutidos sem profundidade de detalhes. 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-002-2017.
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