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1. INFORMAÇÕES 

1.1. Local:  Zoom   1.2. Horário: 19:00h-21:00h 

2. PARTICIPANTES 

A reunião contou com a representação de 22 entidade s/órgãos: Associação Comunitária Bairro Maria Goretti, 
CDL/BH, CMBH, CRTT – CS, CRTT – L, CRTT – N, CRTT – NE, CRTT – NO, CRTT – O, Fórum do motociclista, 
KF2 Engenharia, Nacional pelo Direito ao Transporte Público – MDT, Movimento Nossa BH, 
PBH/SMASAC/SUDC, PBH/SMASAC/SUAS, PBH/SMPOG/SUPLOR, PBH/SMPU/BHTRANS, 
PBH/SMPU/SUMOB, PBH/SMPU/SUPLAN, PBH/SMS, PBH/URBEL, SETRABH, SINALTRAFFIC, TRANSCON, 
Transfácil, UEMG    

Participaram da reunião 47 pessoas. 

3. PAUTA 

Assunto Responsável 

Novo Regimento Interno do Observatório BHTRANS / Elizabeth 

Revisão dos Indicadores do Balanço da Mobilidade Urbana – Proposta Preliminar BHTRANS / Elizabeth 

Pesquisa – Nossos Corpos Nossa BH / Luana 

4. RELATÓRIO 

 
A Elizabeth  analista de transportes e trânsito da BHTRANS iniciou a reunião dando boas vindas a todos. Em 
seguida deu informes sobre orientações para participação na reunião e quais assuntos seriam tratados. A reunião 
contou com a participação de duas intérpretes de libras. Citou que para conhecimento prévio dos assuntos, 
viabilizando a melhor participação dos interessados e a otimização do tempo de exposição, foi disponibilizado no 
Portal da PBH juntamente com o convite e acesso à inscrição, os documentos sobre o Regimento Interno e a 
Proposta Preliminar de Revisão dos Indicadores. Sobre o novo Regimento Interno, informou que as principais 
alterações são decorrentes do que consta no art. 337 da Lei 11.181 (Plano Diretor de BH), referentes à finalidade, 
objetivos geral e específicos do ObsMob-BH, e as atribuições da BHTRANS, dos Observadores, do Grupo de 
Observadores e do Grupo Executivo. Informou que o texto do novo regimento foi aprovado junto ao Grupo 
Executivo do Observatório na 29ª reunião ocorrida no dia 28.09.22. Citou que após a publicação da portaria do 
novo regimento, será solicitado às instituições e entidades indicar formalmente dois representantes (titular e 
suplente) para a atualização do Grupo de Observadores. E, caso seja de interesse, indicar dois representantes 
(titular e suplente) para o Grupo Executivo. Em seguida passou a apresentar a proposta preliminar de revisão dos 
indicadores do Balanço da Mobilidade, cuja proposta foi discutida e aprovada pelo Grupo Executivo na 29ª reunião 
e na 30ª reunião ocorridas respectivamente nos dias 28.09.22 e 05.10.22. As propostas referem-se à alteração de 
11 indicadores, exclusão de 12 indicadores e inclusão de 7 indicadores. Ressaltou que as discussões tiveram 
como objetivo ter um alinhamento entre a BHTRANS e o Observatório, mas que a atribuição de revisão dos 
indicadores é do COMURB. Em seguida abriu para a realização do debate. O Marcelo  do Movimento Nossa BH 
perguntou se não seria feita uma avaliação crítica dos indicadores no curto prazo. Se a apresentação feita pelo 
Gustavo na 31ª reunião não seria apresentada e se terá continuidade de discussões no Grupo Executivo. E a 
questão da aprovação das alterações dos indicadores pelo COMURB. Há a necessidade de andamento das 
questões no Observatório e no COMURB. A Elizabeth explicou que após a 31ª reunião houve necessidade de 
ajustes no material apresentado. E que a revisão dos indicadores deve ser realizada em conjunto com a revisão 
do PlanMob-BH que envolve diagnóstico da situação atual da mobilidade e da implementação do plano, para 
depois apresentar no COMURB. O Marcelo colocou que a implantação do PlanMob-BH está muito lenta e que 
recursos conseguidos não foram gastos. Solicitou que a apresentação seja enviada a todos que estão na reunião. 
A Elizabeth  informou que a apresentação será enviada e publicada no Portal da PBH. O Marcelo  enfatizou que o 
plano está sendo implantado muito devagar. O Rômulo  da CRTT – Oeste e do CODESE BH, perguntou sobre os 
indicadores que não estão sendo apresentados, como seria o acesso a eles. A Elizabeth  orientou a fazer o 
acesso no Portal da PBH aonde o Balanço da Mobilidade está publicado. Em seguida a Luana  do Movimento 
Nossa BH iniciou a apresentação do Projeto Nossos Corpos cujo tema está relacionado a desigualdade de gênero 
no acesso à cidade e o assédio no transporte coletivo. O projeto foi aprovado na consulta pública 
#emendacomagente da Deputada Estadual Andréia de Jesus (PT/MG) e executado pelo Movimento Nossa BH em 
parceria com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (Sedese). O projeto é constituído de três etapas: 1. 
Pesquisa de Opinião realizada com 341 mulheres; 2. Auditoria de Segurança das Mulheres realizada nas estações 
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São Gabriel, Vilarinho e Diamante; 3. Documentário de curta-metragem: 7giras passageiras. Luana descreveu o 
processo de execução do projeto e os resultados obtidos, tendo um alto grau de confirmação violências visuais, 
verbais, intimidatórias, obscenas e físicas. Informou como as mulheres tentam evitar o assédio. E que as 
informações coletadas demonstram que há uma subnotificação dos casos de assédio no transporte público da 
capital. E nos casos de denúncia, como foram feitas e a dificuldade de prosseguimento das medidas institucionais.  
Apenas 38% das mulheres conhecem o Botão de Pânico e 44% conhecem o Vagão Rosa. Luana  finalizou 
agradecendo a oportunidade de expor o projeto, e enfatizou a questão de contar com informações do poder 
público sobre o assédio no transporte coletivo. O projeto foi elogiado pelos presentes. A Gabriela  diretora da 
SUMOB informou sobre projeto da BHTRANS de criação de botão de denúncia no aplicativo PBHApp, 
possibilitando fazer sem necessidade de auxílio do motorista e podendo fazer também a priori. A Luana  fez 
críticas em relação à burocracia e demora em resolver o problema. O Marcelo  enfatizou a questão de articulação 
e implementação de políticas públicas sobre a questão de gênero e a divulgação do projeto em outras áreas da 
PBH. A Elizabeth  agradeceu a participação de todos e encerou a reunião.       
 
ENCAMINHAMENTOS:  

Assunto Encaminhamentos 

Apresentação PlanMob-BH – Ações planejadas (2022 – 2025) 
A BHTRANS enviará a apresentação 
aos participantes da reunião e 
publicará no Portal da PBH. 

 
 
 


