
 
 
 
 
 

RELATO DE PARTICIPAÇÃO 

Referente  
5ª Reunião do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - ObsMob-
BH 

Local Ibmec BH 

Relator Sergio Myssior 

Data 25/02/2016 

Período 09:00 às 17:00hrs. 

 
HISTÓRICO 
 
Trata-se da participação do CAU/MG nas reuniões do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte - ObsMob-BH, instância criada pelo DECRETO Nº 15.317, do dia 3 de Setembro de 2013, 
que instituiu o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH. O objetivo do 
ObsMob-BH está definido no Artigo 17 deste Decreto: 
 
-realizar, com base em indicadores de desempenho estabelecidos em conformidade com este 
Decreto, o monitoramento da implementação do PlanMob-BH, no que toca à operacionalização das 
estratégias nele previstas e aos seus resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo. 
 
Tomando como referência as diretrizes, as estratégias e as propostas do PlanMob-BH, foram 
identificados indicadores capazes de possibilitar o monitoramento do Sistema de Mobilidade de Belo 
Horizonte pelo Observatório da Mobilidade. 
  
A proposta é acompanhar a evolução no tempo, de maneira a avaliar seu desempenho em função de 
metas estabelecidas, mas, especialmente, em relação a sistemas considerados como referências 
internacionais. 
  
O principal objetivo do observatório é garantir a obtenção de resultados na implantação das políticas 
e projetos de mobilidade, especialmente em relação aos objetivos do Plano Estratégico de Belo 
Horizonte 2030: gerenciamento da mobilidade, melhoria de qualidade do transporte coletivo e 
integração das redes. 
 
RELATO SUSCINTO DA PARTICIPAÇÃO 
 
O formato do encontro normalmente envolve palestras direcionadas ao tema de debate do dia, 
ampliando o conhecimento dos presentes e a capacidade de participação e colaboração, e grupos de 
discussão para aprofundamento nos temas. 
 
Esta 5ª reunião teve como tema principal as propostas para as diretrizes do Plano de Gestão da 
Demanda e Plano de Melhoria da Oferta para a revisão do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte até 
2030.  
 
Foram ministradas as seguintes palestras: 

a) Perspectivas para a mobilidade de BH – Mateus Silveira (FIAT); 
b) Apresentação das propostas para as diretrizes do Plano de Gestão da Demanda e Plano de 

Melhoria da Oferta para a revisão do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte até 2030. 
Em seguida todos os presentes puderam participar, sendo que na condição de representante do 
CAU/MG fiz considerações em relação aos indicadores, notadamente em relação aos aspectos de 
GEE / Mudanças Climáticas, eficiência, qualidade e segurança do transporte público, educação para 
o trânsito e integração com o planejamento e a gestão do uso do solo, além de considerações sobre 
a questão metropolitana e da logística urbana. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONCLUSÃO  
 
Esta instância consultiva se mostra muito importante para a definição e acompanhamento das metas 
e indicadores, com o cuidado de determinar objetivos a curto, médio e longos prazos e estabelecer 
cenários alternativos em caso de alterações no planejamento. Por outro lado, o formato do encontro 
poderia ser mais expresso e objetivo, favorecendo o trabalho em equipe e recebendo contribuições 
mais ousadas de forma a realmente alterar a lógica da mobilidade urbana, favorecendo o transporte 
coletivo de qualidade, a mobilidade não motorizada e o investimento necessário para o setor, tanto no 
planejamento como na gestão devidamente integrada à política urbana e metropolitana. 
As apresentações podem ser acessadas no Portal ObsMob-BH:  
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/ObservatorioMobilidade 
 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2016. 
 

__________________________________ 
Sérgio Myssior - Conselheiro Estadual Titular 
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