
 

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

(COMOB) REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. 

No dia 25 (vinte e cinco) de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 13 (treze) horas, 

de forma online pelo link http://meet.google.com/dvh-mrqw-qdc, realizou-se a primeira 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Mobilidade – Comob, que contou com a 

presença dos seguintes conselheiros: JANE FRANCO OLIVEIRA, Secretária da Semuttran e 

presidente do COMOB, VITOR PIRES VENCOVSKY e VANDERLEI ANTONIO QUARTAROLO, titular 

e suplente da Semuttran, respectivamente; MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA, suplente do IPPLAP; 

JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA e FRANCISCO PINTO FILHO, titular e suplente, 

respectivamente, do CONESPI; e EVANDRO ZULINI, representante do Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas de Piracicaba e Região  (Sindetrap). Justificaram a ausência SERGIO 

MALUF CHAIM, suplente da EMDHAP, e LÍDIA ISABEL MARIA D’ ARCE MARTINS, titular do 

IPPLAP. A presidente do COMOB abriu a reunião e agradeceu a presença de todos. Em seguida, 

fez uma explanação geral sobre o Projeto de Lei 58/2021, aprovado pela Câmara de Vereadores 

no dia 24/08/2021, que motivou esta reunião extraordinária. Pediu ao conselheiro VITOR PIRES 

VENCOVSKY que apresentasse os principais documentos relacionados ao referido Projeto de Lei, 

que estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Piracicaba no endereço 

https://siave.camarapiracicaba.sp.gov.br/Documentos/Documento/350304. JOSÉ ANTONIO 

FERNANDES PAIVA e FRANCISCO PINTO FILHO comentaram sobre a aprovação do Projeto de Lei, 

ressaltando da importância do diálogo entre os conselheiros do COMOB, haja vista que nada 

tinham a opor quanto a Instituição Sindetrap, indicada para substituição a extinta AETUP e que 

ajustes, poderão ser feitos através de emenda futura ao PL. A presidente JANE FRANCO 

OLIVEIRA, ressaltou sobre a importância da aprovação do PL, para que o COMOB de sequência 

aos trabalhos envolvendo mobilidade urbana, também convidou os conselheiros para visitar a 

Semuttran e conversar sobre assuntos importantes relacionados a mobilidade da cidade. 

Solicitou que enviem sugestões, projetos e pautas para serem discutidos no COMOB nas 

próximas reuniões, reforçando sobre estendermos o convite a outras que tenham a colaborar. 

Informou que os documentos sobre o Projeto de Lei 58/2021 serão disponibilizados aos 

conselheiros. 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 o título de 1a-ata-da-reuniao-

extraordinaria-do-comob-2021.pdf. 
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