
4ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMOB 

 

Aos (18) dezoito  dias do mês de novembro 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 
três, ocorreu a quarta reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de Mobilidade - COMOB, 
sob coordenação do Secretário Executivo LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MORAES. 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; FELIPE GOMES - SUPLENTE pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEDEMA; RUDINEI JOSÉ BASSETE, TITULAR pela AEAP 
- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba; 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; AUGUSTO 
CARDINALLI JUNIOR,  TITULAR do PIRA 21; e DENISE ZORATO, representante da CONSENGE, 
convidada. O secretário executivo do COMOB abriu a reunião informando aos presentes sobre 
a ausência do Presidente do mesmo, Jorge Akira Kobayaski, que não pode comparecer devido 
a problemas de saúde. Em seguida justificou o não envio da ata da reunião anterior aos 
membros do COMOB, por e-mail, e que faria a leitura da mesma, por ser curta, e se não 
houver alguma questão a ser colocada, seria dada a aprovação da mesma nessa reunião onde 
todos a assinariam. Após a leitura da mesma, um dos membros levantou uma questão 
relacionada à data que foi lida na ata - dia 16 (dezesseis) de novembro, quando o certo deveria 
ser 16 (dezesseis) de setembro. Após essa colocação, o secretário executivo informou que faria 
a correção e a enviaria através de e-mail para os membros do conselho, juntamente com a ata 
da reunião em curso, para que ambas fossem avaliadas. Na sequência foi apresentado o 
logotipo do COMOB, sendo informado da aprovação pelo Prefeito do logotipo, fazendo-se uma 
breve exposição das cores. Os membros deliberaram pela alteração da tonalidade do azul, que 
deveria ser um pouco mais claro para não confundir com a cor verde e, da ordem em que os 
ícones apresentados deveriam seguir, dando-se preferência para a sequência de pedestre, 
bicicleta, ônibus e veículo, encerrando com a noção de meio ambiente que seria a árvore. 
Também foi informado da necessidade da alteração da denominação dada ao COMOB, de 
Conselho de Mobilidade Urbana para Conselho Municipal de Mobilidade, nome correto. Em 
seguida, foi passada a palavra à arquiteta Denise, da CONSENGE, para que a mesma fizesse um 
breve relato sobre a revisão do Plano de Mobilidade, especificamente sobre as ciclovias, ciclo 
faixas e ciclo rotas, previstas no mesmo. A arquiteta Denise distribuiu aos presentes o material 
impresso resumido sobre as ciclovias e cilofaixas e ciclorotas, para acompanhamento de sua 
exposição do tema. Durante a exposição, perguntas foram feitas e respondidas, cujo teor está 
gravado e a disposição dos conselheiros, que não caberia sua transcrição nesta ata, devido à 
extensão que a mesma teria. Finalizada a exposição, o conselheiro Carlos Fernando do OP, 
tomou a palavra argumentando que devido aos novos conselheiros do OP, muitos não tem 
conhecimento do assunto exposto pela arquiteta Denise e nem dos investimentos da 
SEMUTTRAN, no tocante a esse projeto e também do transporte coletivo, e que seria 
interessante essa exposição e esclarecimentos aos membros do OP. O secretário executivo Luiz 
Carlos informou que o assunto seria levado ao Secretário da SEMUTTRAN, Jorge Akira .        
Mais alguns esclarecimentos sobre o plano cicloviário foram feitos pela arquiteta Denise e, o 
conselheiro Rudinei, representante da AEAP, fez uma colocação a respeito da evolução do 
profissionalismo da SEMUTTRAN ao longo de sua existência o qual atualmente se consolidou. 
Não havendo mais manifestações dos presentes, o Presidente do COMOB deu por encerrada a 
reunião às 18:30 (dezoito e trinta) horas, 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-004. 

 

 

 


