
 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

(COMOB) REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

No dia 13 (treze) de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16 (dezesseis) horas, 
de forma online pelo link meet.google.com/nwa-jdvr-mfb, realizou-se a terceira reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Mobilidade – COMOB, que contou com a presença dos 
seguintes conselheiros: JANE FRANCO OLIVEIRA, presidente do COMOB, VITOR PIRES 
VENCOVSKY e VANDERLEI ANTONIO QUARTAROLO, titular e suplente, respectivamente, da 
Semuttran, LÍDIA ISABEL MARIA D’ ARCE MARTINS, titular do IPPLAP, FÁBIO TERUO YUASSA, 
titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (AEAP) e EVANDRO ZULINI, 
titular do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba e Região  (Sindetrap). 
MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA, suplente do IPPLAP, justificou a ausência. Após verificado o quórum 
mínimo, o secretário VITOR PIRES VENCOVSKY iniciou a reunião agradecendo a presença de 
todos. A Ata da 1ª Reunião Extraordinário, que aconteceu em 25/08, foi aprovada por 
unanimidade pelos presentes. Devido à baixa participação dos conselheiros no Comob, os 
presentes decidiram pelo envio de oficio às instituições para que confirmem interesse em 
participar nas reuniões do conselho. Também ficou combinado de criar um grupo de WhatsApp, 
configurado para que apenas o administrador enviei mensagens, para facilitar a comunicação 
da secretaria do conselho com os conselheiros. Dando sequência à reunião, (1) VITOR PIRES 
VENCOVSKY comentou sobre a Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá entre 20 e 25 de 
setembro e contará com diversos eventos em Piracicaba, realizados pela Semuttran e outras 
instituições; (2) VANDERLEI ANTONIO QUARTAROLO apresentou informações e dados sobre a 
retomada do transporte público na cidade, com o aumento do número de passageiros, e dos 
trabalhos da PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse do Transporte Público Coletivo 
de Passageiros, que está embasando  o edital de licitação para o novo contrato de transporte 
público; (3) FÁBIO TERUO YUASSA apresentou um sistema, já em uso em outras cidades, como 
Limeira, para ajudar o acesso de deficientes visuais ao sistema de transporte coletivo. Foi 
sugerido que esse sistema seja apresentado como proposta na consulta pública do novo 
contrato de transporte público; (4) JANE FRANCO OLIVEIRA comentou sobre a flexibilização para 
a realização de eventos presenciais, que vai permitir a retomada das ações educativas da 
Semuttran em vias públicas. Reforçou que o gabinete da Semuttran está aberto para receber 
visitas de qualquer instituição para tratar do COMOB e outros assuntos referentes à pasta, como 
a que aconteceu na última semana com a Associação dos Condutores de Transporte Escolar de 
Piracicaba. A próxima reunião está agendada para o dia 13/12, segunda-feira, às 16h, de forma 
virtual. Nada mais havendo a ser tratado, a 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 3a-ata-da-reuniao-
ordinaria-do-comob-2021.pdf. 
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