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ATA DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO OBSERVATÓRIO – ObsMob-BH 

Data: 20/11/17 

Horário: 14 h 

Local: Auditório CDL/BH 

Pauta: Reunião preparatória do ObsMob- grupo de observadores – BH dia 13/12/2017 

1. PARTICIPANTES 

 

2. Assuntos tratados 

Preparação para reunião do Grupo de Observadores do ObsMob BH que ocorrerá em 13/12/17 
 

     A)- Balanço de 2017 
 
a.1 Indicadores apurados pela BHTRANS e Movimento Nossa BH 

 
As discussões sobre Apuração para Balanço de 2017 foram iniciadas com apresentação pela 
BHTRANS de um balanço dos 102 indicadores. 

 
As propostas da BHTRANS consideram: 

 Definição de (37) indicadores principais que saíram da Oficina do ObsMob (23) e alguns propostos 
pela BHTRANS. 

 Considerar o balanço com os dados mais atualizados possíveis. 
 

Dos 102:  
 59 ainda estão em apuração pela BHTRANS, sendo que alguns são mais difíceis de serem 

apurados ainda este ano (2017), pois dependem de pesquisas. 
 18 não são possíveis de serem apurados em 2017. 

 

Nome Área E-mail Assinatura 

1 Adriano Ferreira Schiavon Nossa BH adriano.ferreira.schiavon@gmail.com 
 

 

2 Aline Reis da Silva SETRABH tecnico@setrabh.org.br  

3 André Veloso Nossa BH andrebveloso@gmail.com  

4 Carlos Augusto Dias SMAPL - PBH carlosa@pbh.gov.br  

8 Cinthia Maria P. E. Neves BHTRANS cinthiapedroso@pbh.gov.br  

6 Guilherme Lara Tampieri Nossa BH guilhermetampieri@gmail.com  

9 José Gabriel Gazolla BHTRANS jgabriel@pbh.gov.br  

10 Liliana Hermont BHTRANS liliana@pbh.gov.br  

12 Luciano Medrado SETCEMG/FETCEMG evento@setcemg.org.br  

5 Marcelo Cintra do Amaral Nossa BH m.amaral.br@gmail.com  

13 Marco Antônio Silveira BHTRANS marco.silveira@pbh.gov.br  

14 Marcos Evêncio Dutra BHTRANS marcosed@pbh.gov.br  

15 Marcos Innecco Corrêa CDL BH marcosinnecco@terra.com.br  

7 Patrícia Maria Silva Moreira BHTRANS pmsilva@pbh.gov.br  

11 Vinicius Fontes CDL BH Vinicius.fontes@cdlbh.com.br  

16 Rogerio Van Putten CBTU rvph@cbtu.gov.br  
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A proposta da BHTRANS prevê que o Balanço 2017 publique, sempre que possível, dados relativos a 
2017. Todos os indicadores estarão presentes no balanço com o último valor apurado, o que, nem sempre, 
será 2017. Há indicadores que precisam aguardar o fechamento de 2017 para serem apurados, para que 
sejam incluídas informações referentes a dezembro/17.  
 
Os indicadores selecionados (37) serão discutidos periodicamente nas reuniões do grupo executivo do 
ObsMob, para que sejam avaliadas as possibilidades de se criarem planos de ações para alavancar os 
resultados dos indicadores que apontarem desempenho abaixo do esperado. 
  
Nossa BH informou que, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, estão implantando software para apurar 
informações relativas a qualidade do ar e gases de efeito estufa, o que vai agilizar a atualização dos 
indicadores. 
 
A BHTRANS sugeriu que seja liberada versão atual dos indicadores, mas que análises sejam realizadas 
no início de 2018, quando indicadores que dependem do encerramento do ano para serem apurados, 
estiverem atualizados. 
 

B)- Dinâmica da reunião do Grupo do ObsMob-BH prevista para 13/12 
 
Das propostas de agenda para reunião ficou aprovada pelos observadores uma reunião na parte da 
tarde com a seguinte estrutura:  

 
13:30 – Credenciamento 

 
14:00 às 15:30 

 Quais são as barreiras a superar para o PlanMob-BH avançar?   
 
o Mesa de debates - Olhares de diversos atores (outras atores de política pública, operadores, 

setor produtivo, técnico, popular, s.c. organizada, universidade) 
 

15:30 - 15:45 – Invervalo 

 
15:45 às 16:30 - Grupos de trabalho - O que é preciso acontecer em 2018 para o PlanMob-BH 
avançar?  (45 min)  

 
o Matriz FOFA (Fraqueza/Fortaleza/Oportunidades/Ameaças) 

16:30 às 18:00 - Plenária Estratégia da Mobilidade - 1:30min 

 
o Apresentação das matrizes (cada GT) e complementariedade 

 
A proposta da agenda para reunião do ObMob dia 13/12/17 será apresentada ao Presidente da 
BHTRANS, Célio Bouzada para apreciação, sendo dado o retorno até a data da próxima reunião do Grupo 
Executivo do Observatório dia 30/11/17   

 

Belo Horizonte, 20/11/2017 

Redatores 

Cinthia Maria P. E. Neves – BHTRANS/GEPTI 

José Gabriel Gazolla Teixeira – BHTRANS/DPI 

 
 


