
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

(COMOB) REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021. 

No dia 19 (dezenove) de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16 (dezesseis) horas, de 

forma online pelo link meet.google.com/ocz-eiow-ntr, realizou-se a primeira reunião ordinária 

do Conselho Municipal de Mobilidade – Comob, que contou com a presença dos seguintes 

conselheiros: JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO, presidente do COMOB, VITOR PIRES VENCOVSKY e 

VANDERLEI QUARTAROLO, titular e suplente, respectivamente, da Semuttran, CLÁUDIA DE LIMA 

NOGUEIRA, titular da Sedema, LÍDIA ISABEL MARIA D’ ARCE MARTINS e MARIA BEATRIZ S. D. 

SOUZA, titular e suplente, respectivamente, do IPPLAP, SERGIO MALUF CHAIM, suplente da 

Emdhap, e FÁBIO TERUO YUASSA e LUIS CHORILLI NETO, titular e suplente, respectivamente, da 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (AEAP). O presidente do COMOB abriu a 

reunião, agradeceu a presença de todos e solicitou que os conselheiros se apresentassem.  Em 

seguida, solicitou ao VITOR PIRES VENCOVSKY que realizasse uma apresentação sobre os 

principais assuntos relacionados ao COMOB e Semuttran. Foram destacados os seguintes 

pontos: relação das instituições participantes do COMOB, lei de criação do COMOB e regimento 

interno, conteúdo disponível do COMOB no Portal dos Conselhos Municipais de Piracicaba, 

organograma da Semuttran, Plano de Mobilidade, Plano de 100 dias, PPA 2022 – 2025, Contrato 

emergencial e Renovação do contrato com empresa de ônibus e projeto Ciclovidas. JOSÉ 

VICENTE CAIXETA FILHO destacou os objetivos do COMOB e a importância dos conselheiros no 

envio de sugestões e demandas da sociedade para ajudar no desenvolvimento das atividades da 

Semuttran. MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA sugeriu convidar outros participantes para a reunião do 

COMOB, como os cicloativistas. Também destacou a importância da cooperação entre todas as 

secretarias. Os presentes agradeceram pela oportunidade de participar do COMOB e 

parabenizaram a Semuttran pelas propostas apresentadas e pela condução da reunião. Em 

consulta aos conselheiros, ficou definido que as atas serão enviadas por e-mail para conferência 

e aprovação. Ficou definido, também, que a reuniões serão realizadas às segundas-feiras, 

sempre nas segundas semanas do mês, entre 16 e 17 horas. VITOR PIRES VENCOVSKY enviará 

aos conselheiros por e-mail o arquivo da apresentação realizada e o calendário das reuniões de 

2021. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do COMOB deu por encerrada a reunião 

às 17 horas e eu, VITOR PIRES VENCOVSKY, secretariei e redigi a presente Ata que, após lida e 

aprovada, segue assinada pelos presentes, sendo que sua íntegra se encontra gravada e 

disponível para todos os interessados no site do COMOB sob título de 1a-ata-da-reuniao-

ordinaria-do-comob-2021.pdf. 

 

JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO 

 

VITOR PIRES VENCOVSKY  

 

VANDERLEI QUARTAROLO 

 

CLÁUDIA DE LIMA NOGUEIRA 



 

 

LÍDIA ISABEL MARIA D’ ARCE MARTINS 

 

MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA 

 

SERGIO MALUF CHAIM 

 

FÁBIO TERUO YUASSA  

 

LUIS CHORILLI NETO 

 

 


