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ATA DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO OBSERVATÓRIO – ObsMob-BH 

Data: 07/06/17 

Horário: 09 h 

Local: Auditório da Fundação Municipal de Cultura – Rua da Bahia 888, 2º andar 

Pauta: Reunião preparatória do ObsMob – BH dia 12/07/2017 

 

 

 

1. PARTICIPANTES 

 

2.  ASSUNTOS TRATADOS 

Eveline Trevisan (BHTRANS):  
− Abriu a reunião se apresentando como representante da BHTRANS no Observatório, 

em substituição ao Marcelo C. Amaral; 

− Informou o objetivo da reunião – Preparação para reunião do Observatório em 12/julho 
/17;  

− Fez uma síntese dos trabalhos em 2016 encerrados pela reunião do Observatório em 
Novembro daquele ano.  

− Informou a reunião do PPAG ocorrida dia 31/6/17 onde o Presidente Célio Bouzada 
apresentou o Plan Mob – Metas para 2020. 

 


�� ��� ������ ����������

� ������  !""��# $% &�  #'(! '"#)*#��&+������,-��#(+'!�

. ��� /�0(�  �"�!)! 1234�$% 5�0(�,)&*"�67+!"-+6"

8 ���"9 :&(!)! ;!))� $% ���"&6<&(!)!,-��#(+'!�

= $&"��"�! 1&""� >3?/ 6&"��"�!+)&""�,#*�5+!"-

@  �"(!) �0-0)*! ?#�) 1A�/B C /$% '�"(!)�,567+-!<+6"

D 2<&(#�& 3"&<#)��  1A�E?/> C $%34�;1 &<&(#�&,567+-!<+6"

F GH6#!  "!))! 1!�"&) A#��)5&*"! I�6#!,76)�&*+'!�+6"

J K0#(7&"�& B�"� 3��5#&"# ;!))� $% -0#(7&"�&*��5#&"#,-��#(+'!�

L M&I&")!� 4#!) �A�BNO '!�*�*!,���(!0+'!�+6"

�P M!)9 �5�"&'#�! 4#6&#"!  33E1A2CAK Q�"#6&#"!67,-��#(+'!�

�� M!)9 K�6"#&( K�R!((� �))&))!"E ?/> C $%34�;1 Q-�6"#&(,567+-!<+6"

�. B#(#��� %&"�!�* 1O/>E?/> C $%34�;1 (#(#���,567+-!<+6"

�8 B0'#��! A&�"��! 123 2AKEG23 2AK (+�&�"��!,*&""�+'!�+6"
* , * 6

�= A�"#�  !�)0&(#*� N(#<&#"� 1�4AO B&)*& S K24A� -&"��(,567+-!<+6"

�@ A�"'&(!  #�*"� �! ���"�( ;!))� $% �+���"�(+6",-��#(+'!�

�D A�"'! ��*T�#! 1#(<&#"� K2AN$ C $%34�;1 ��"'!+)#(<&#"�,567+-!<+6"

�F A�"'!) 2<U�'#! ?0*"� K2/3> C $%34�;1 ��"'!)&�,567+-!<+6"

�J 3#�-! 2)*&<&) K+ ��  !)*� 1A�/O C /$% *#�-!'!)*�,567+-!<+6"



������ V �	 �

Marcelo Amaral (Nossa BH): 
− Informou que está licenciado da BHTRANS e agora participando da ONG Nossa BH; 

− Apontou a importância do retorno dos trabalhos pelo Observatório, sendo a BHTRANS 
parte fundamental no processo do ObsMob – BH; 

− A ONG Nossa BH possui o desejo de ficar a frente do ObsMob – BH tendo o apoio da 
BHTRANS; 

− Enfatizou a importância de continuar a discussão dos indicadores para apresentação na 
próxima reunião do Observatório. 

 
Guilherme Tampiere (Nossa BH): 
− Pautou sobre o formato do Observatório que deveria ter uma maior participação da 

PBH; 

− Informou o desejo de expandir o Observatório para a região metropolitana; 

− Estão trabalhando na proposta para um novo formato de gestão do Observatório com a 
participação do Poder Público, Sociedade Civil Organizada, Universidade e Setor 
produtivo; 

− Melhorar o apoio do Observatório sob os aspectos da visibilidade e político, 
ultrapassando o objeto técnico; 

− Comentou sobre as propostas de projetos para o Observatório em função do novo 
governo cujo objetivo era que fossem concluídas em até 2 anos – Abril/19;  

− Destacou a importância de produção de material para divulgação. 
 
André Veloso (Nossa BH): 
− Relatou a experiência do Observatório de Bogotá com a participação popular e do setor 

produtivo (Câmara do Comércio), além do acompanhamento dos indicadores. 
 
Marcos Evêncio (BHTRANS): 
− Sugeriu fazer conexões entre as diversas áreas de conhecimento (saúde, engenharia, 

universidade, etc) tomando como exemplo a parceria da BHTRANS com a área da 
saúde. 

 
Bernardo Serra (ITDP): 
− Necessidade de realizar a revisão dos indicadores pelo Observatório para análise na 

obtenção de recursos para financiamento financeiro dos projetos; 

− A agenda para fechamento do financiamento de recursos financeiros vai de julho a 
agosto; 

− Destacou que é necessário discutir como será o apoio do ITDP dentro do Plan Mob; 

− Observou-se a falta de participação da sociedade para validação do Plan Mob; 

− Definir o apoio técnico do ITDP para o momento do Observatório. 
 
Jeferson Rios (Associação dos moradores do Bairro de Lourdes): 
− Vê pouca participação da sociedade; 

− Sugeriu dar mais divulgação ao tema; 

− Ofereceu a rádio Elo FM como veículo de divulgação do Observatório durante o 
programa que acontece as 15h e do grupo de ciclistas BHRetrô (55 pessoas); 

− Eveline concordou com as colocações do Jeferson da necessidade de fomentar a 
participação da sociedade; 

− Marcelo Amaral também manifestou apoio para o BHRetrô na divulgação do 
Observatório; 
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José Aparecido (CTT/SME): 
− Questionou a aprovação do Plan Mob e propôs mudanças no Plano frente às 

necessidades da cidade; 

− Fez várias críticas a mobilidade em BH, apontando a falta de gestão da Prefeitura na 
condução da matéria; 

− Sugeriu transformar o Observatório em espaço de debate e não em reunião para 
legitimar o Plan Mob; 

 
Thiago Medeiros (SMAPU): 
− Enfatizou que a função do Grupo Executivo é preparar a pauta para reunião do 

Observatório e concorda que falta participação popular. Sugeriu a necessidade de 
divulgação do Plan Mob para todos que participam do Observatório. 

 
Liliana Hermont 
− Sugeriu como pautas da primeira reunião do Observatório em 2017: discutir a minuta do 

PlanMob postada no site do Observatório, destacando as contribuições dadas; discutir 
os indicadores propostos para priorizar quais serão acompanhados pelo ObsMob-BH. 

 
Amanda Corradi (BH em ciclo)  
− Manifestou interesse em saber sobre o Observatório em outras cidades 

− André, Marcelo e Guilherme responderam que o Observatório de Bogotá e Paris as 
ações são pautadas em indicadores e que o Observatório de BH tem maior influência 
nas políticas de mobilidade se comparadas às duas cidades; 

 
Marcelo Amaral: 
− Apontou pendência de revisão do regimento interno face ao momento atual do 

Observatório; 

− Necessidade de proposta de agenda temática. 
 
Maria Consuelita Oliveira: (SARMU Leste – GERMA Leste – PBH) 
-  Apontou a necessidade de validar os nomes dos representantes das Secretarias                 

Regionais, já que apenas a Leste estava representada, sendo o assunto de extrema 
relevância para a infraestrutura urbana das regiões. 

 
Propostas para reunião de julho do Observatório 
− Validação do PlanMob-BH; 

− Definição dos indicadores;  

− Plano de metas até 2020; 

− Realizar duas reuniões do Grupo Executivo antes da reunião de julho, sendo a 1ª em 
22/6 as 14h e a 2ª em 4/7 as 9h; 

− Sugestão de inclusão da planilha de avaliação (com as sugestões encaminhadas) para 
subsidiar a análise da atual versão do PlanMob; 

− Planilha de indicadores – 93 ou 57 indicadores. 
 
3. ENCERRAMENTO 

Reunião encerrada e lavrada a presente ata. 
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Belo Horizonte, 07/06/2017 

Redator: José Gabriel Gazolla Teixeira 
Assessor/ DPI - BHTRANS 

 


