
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

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

No dia 13 (treze) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16 (dezesseis) horas, 
de forma online pelo link meet.google.com/meet.google.com/txq-viak-hyv, realizou-se a quarta 
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, secretário e titular da Semuttran, LÍDIA ISABEL MARIA D’ ARCE MARTINS, titular do 
IPPLAP, e FELIPE GOMES, suplente da SEDEMA. Justificou ausência EVANDRO ZULINI, titular do 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba e Região (Sindetrap), e MARIA 
BEATRIZ S. D. SOUZA, suplente do IPPLAP. ALESSANDRA RIBEIRO participou como representante 
do Mais Ciclovias. Após verificado o quórum mínimo, a presidente do COMOB, JANE FRANCO 
OLIVEIRA iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Dando sequência à reunião, JANE 
FRANCO OLIVEIRA pediu ao secretário VITOR PIRES VENCOVSKY que apresentasse as principais 
atividades realizadas em 2021 e as propostas para 2022 da Semuttran. Apresentou uma 
sugestão de calendário de reuniões do COMOB para o ano de 2022, que foi aprovado por todos 
os presentes e será divulgada por e-mail e no site do COMOB. JANE FRANCO OLIVEIRA comentou 
sobre a redução de acidentes com óbitos nas vias municipais divulgado pelo Governo do Estado 
de São Paulo através do Infosiga. Também lamentou o trágico acidente com o ciclista, provocado 
por um ônibus operado por aplicativo de transporte, serviço ainda não regulamentado pela 
ARTESP. Por parte do Mais Ciclovias, ALESSANDRA RIBEIRO comentou sobre as necessidades dos 
ciclistas e a continuidade da parceria com a Semuttran para ajudar nos projetos cicloviários da 
cidade. A próxima reunião do COMOB está agendada para o dia 14/03/2022, segunda-feira, às 
16h, ainda 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 4a-
ata-da-reuniao-ordinaria-do-comob-2021.pdf. 
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