ATA DE REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO OBSERVATÓRIO – ObsMob-BH
Data: 04/07/17
Horário: 9h
Local: Sala de reuniões da PBH nº 3 (Av.Afonso Pena,1212)
Pauta: Reunião preparatória do ObsMob – BH dia 12/07/201
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2. ASSUNTOS TRATADOS
Eveline abriu a reunião propondo uma discussão para pauta da reunião do Observatório da
Mobilidade no dia 12/7. André comentou que o IDTP consolidou 22 indicadores obtidos
através do cruzamento dos indicadores do PlanMob x PPAG e identificou 30 indicadores
que constavam no balanço de 2016. Sugeriu também que a escolha dos indicadores para
monitoramento do PlanMob fosse iniciada pelo trabalho do IDTP. Em seguida Diego fez
uma explanação sobre o trabalho do IDTP – Revisão dos indicadores do objetivo
estratégico. Marcelo Amaral comentou que o trabalho do ITDP merece receber alguns
ajustes. André sugeriu apresentar a metodologia na reunião do dia 12/7/17,cuja a ideia
será apresentar um conjunto de indicadores e criar um grupo para discussão mais
detalhada, prevendo uma abertura para inserir outros indicadores nas “lacunas de
  

oportunidades”. Luciano comentou que a forma de apresentação dos indicadores na
reunião do dia 12/7 deva ser objetiva uma vez que os indicadores serão utilizados para
acompanhar o Plano de metas. Outra questão colocada foi fazer uma apresentação
bastante consistente para não “contaminar” a dinâmica da reunião com questionamentos e
perguntas do plenário originadas pelo pouco ou total desconhecimento do tema. Marco
Antônio pautou que a validação do PlanMob passa pela validação dos indicadores
também. José Aparecido comentou que o PlanMob não tem mostrado credibilidade para
interpretar o que a cidade necessita, caminhando no sentido oposto aos questionamentos
da população. Luciano ponderou que é necessário fazer menos discurso e partirmos para
a construção. Joel enfatizou o modo a pé apontando que ele representa 40% dos
deslocamentos e indagou alguns pontos: Como o poder público tem tratado o modo à pé,
se há alguma análise dos percursos mais curtos e mais longos, quais alternativas para
substituir o metrô, quais são os investimentos voltados para o transporte coletivo e o que
tem sido feito para outros modais. Luciano comentou que se fala de tudo um pouco, que há
que ser considerada a escassez de recursos financeiros, das mudanças políticas, mas,
que entende também que há muito discurso em função de modismos, enquanto que a
mobilidade urbana vai muito além do trânsito e do transporte. Ele aponta, ainda que o atual
modelo tarifário não incentiva o uso do transporte coletivo. Marcelo explicou que o modo a
pé está inserido no PlanMob pelo eixo modalidade ativa. Jeferson apontou que os
investimentos financeiros projetados no plano do modo a pé estão aquém do necessário.
Consuelita chamou a atenção para a realidade financeira do país e que deve ser um ponto
a ser considerado no PPAG.
3. ENCAMINHAMENTOS
Dinâmica proposta para a reunião do dia 12/7
• 9h às 10h - apresentação do PlanMob
• 10h às 10h30min - espaço para debates
• 10h30min às 12h - apresentação dos indicadores (gestão, implantação e
monitoramento)
• 12h às 14h - almoço
• 14h às 16h - PPAG
• 16h às 17h – Planejamento para o 2º semestre
3. ENCERRAMENTO
Reunião encerrada e lavrada a presente ata.

   

