
3ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMOB 

 

Aos (16) dezesseis  dias do mês de setembro do ano de (2015) dois mil e quinze, as (17:00)  
dezessete horas, 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 
tres, ocorreu a terceira reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Mobilidade - COMOB, 
sob coordenação do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Jorge Akira Kobayaski, 
também presidente do COMOB. Presentes à reunião os seguintes membros: 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,  FELIPE GOMES - SUPLENTE pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEDEMA; LAURO ANICHINO PINOTTI , presidente do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP; ELIEZER ADRIANO MANDE DE 
MACEDO, TITULAR da Via Ágil - Empresa  Concessionária do Transporte Coletivo de Piracicaba; 
CARLOS FERNANDO VIEIRA DA COSTA, TITULAR do Orçamento Participativo; MARIA BOMBO 
D'AMICO,  SUPLENTE do Orçamento Participativo; JULIA MARIA SAURA BETONI ARGONDIZIO 
titular pelo SEST/SENAT; GISELLE FERNANDA PAPANI DA SILVA, suplente pelo SEST/SENAT;  
AUGUSTO CARDINALLI JUNIOR,  TITULAR do PIRA 21; DENISE ZORATO, representante da 
CONSENGE, convidada e GERALDO MOURA, representando a PLANMUR, convidado. O 
presidente do COMOB abriu a reunião indagando aos presentes se tinham feito a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual tinha sido enviada aos conselheiros via e-mail e se havia alguém 
que gostaria de fazer alguma colocação em à mesma. Não havendo pronunciamento, a ata foi 
aprovada e em seguida o Presidente anunciou a presença na reunião do arquiteto e urbanista 
Geraldo Moura da PLANMUR, escritório de Planejamento, Mobilidade e Urbanismo, 
contratado pela CONSENGE, empresa responsável pela elaboração da revisão do Plano de 
Mobilidade e da arquiteta Denise Zorato, da CONSENGE, os quais fariam um resumo da 
situação de revisão do Plano de Mobilidade. Não havendo manifestações dos presentes, o 
Presidente do COMOB 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. 

 

 


