
 

 

 

 

REUNIÃO DO ForumMobi 

23 de maio de 2017 – das 14:00 às 18:00 – Instituto Ethos 

Participantes: Beate Forbriger (Instituto Friedrich Naumann), Bernardo Fialho (Instituto Friedrich 

Naumann), Bianca Cesário (Ethos), Daniela Swiatek (Mobilab), Flavia Resende (Ethos), Hidely 

Codignoli (CET – Companhia de Engenharia de Tráfego), Isabella Dourado (Ethos), Leonardo 

Kubitschek (Instituto Mobilize), Luiza Andrada (IVM – Instituto Cidade em Movimento), Luiza 

Gomide de Faria (CET – Companhia de Engenharia de Tráfego), Marcos de Sousa (Mobilize), Mario 

Nipe (Caronetas), Marilia Fanucchi (Secretaria de Energia e Mineração), Marina Ferro (Ethos), 

Rejane Silveira (Ethos), Robson Andrade (Bayer). 

 

Pauta: 

1. Convergência de temas – 4 setores 

2. Proposta de trabalho – 2017 e 2018 

3. Dinâmica com o grupo 

4. Encaminhamentos finais 

  

Tópicos discutidos 

 

1. Apresentação dos participantes – Apresentação e exposição da pauta 
 

2. ForumMobi e Convergências 
 

o Contexto: Foram realizadas quatro reuniões anteriores com os setores separadamente a 

fim de aprofundar as principais questões de cada um no tema da mobilidade urbana. A 

partir de então, o objetivo é que o ForumMobi seja um local de diálogo entre os setores, 

sendo essa reunião a primeira a reunir todos os setores. Partindo das reuniões anteriores, 

foi possível perceber alguns pontos de convergência, tendo sido escolhido tratar de dois 

temas prioritários, enquanto os demais seriam transversais e trabalhados em grupos 

temáticos específicos. Segue abaixo a proposta feita: 

 

 Tema 1: Inovação tecnológica na melhoria da mobilidade urbana 

 

 Tema 2: Incentivo ao aumento no uso de energias renováveis na mobilidade 

 

 Temas transversais: Transparência e acesso à informação; Falta de segurança; 

Participação das periferias e ampliação para área metropolitana; Promoção da 

Intermodalidade; Convergência de políticas de uso do solo com mobilidade; e 

Inclusão de questões de gênero, racial e vulneráveis.  



 

 

 

 
o Discussão: 

 Assim que apresentados os temas, o grupo presente realizou uma discussão a 

respeito dos temas. A conclusão foi a proposta de uma nova sugestão para o Tema 

2, uma vez que ele, da forma que foi proposta, insere-se no Tema 1.  

 

o Governança:  

 A respeito da governança a proposta é que existam três instâncias: uma 
coordenação executiva composta por Ethos e Instituto Friedrich Naumann, um 
grupo orientador que teria como objetivo indicar os temas estratégicos (composto 
por 10 organizações: 8 + Ethos e IFN), e grupos de trabalho a partir de temas 
específicos que se queira aprofundar.  

 As informações de forma detalhada estão na apresentação de Power Point em 
anexo. 
 

o Participação: 

 Sobre a participação, o objetivo é agregar a maior parte das organizações 
interessadas, de forma que seria necessária uma forma de participação flexível. A 
proposta é que seja feita uma Declaração. 

 As informações de forma detalhada estão na apresentação de Power Point em 
anexo. 
 

3. Dinâmica 
 

o Os participantes foram divididos em dois grupos para analisarem os dois temas prioritários 

e a proposta de Declaração já preparada pela Flavia a partir das seguintes perguntas:  

 Faz sentido a proposta acima considerando a Coordenação, GO e GTs? 

 Concordam com as sugestões? 

 Será eficiente termos GTs específicos? 

 

o Considerações dos Grupos 

 Grupo 1 

o  Em relação ao tema 1, o grupo acredita que ele faça sentido. 

o  Em relação ao tema 2, o grupo propôs ‘Mecanismos de implantação de 
políticas de transformação’ ou ‘Como transformar a realidade’. Essa sugestão 
surge diante de uma preocupação com temas transversais e ver como 
consegue ter esses resultados de forma concreta. 

o  Em relação às entregas e ao calendário, o grupo afirma concordar, mas sugeriu 
que a reunião em junho, devido à proximidade, seja feita de forma virtual. 

o  Em relação à Declaração, o grupo sugeriu retirar a parte do rodoviário 
responsável, que se refere à estrada, para manter o foco nas cidades.  



 

 

 

 

 Grupo 2 

o Em relação ao tema 1, o grupo concordou com a proposta. 
o Em relação ao tema 2, o grupo demonstrou a necessidade de se dar 

importância e evidência ao componente humano no ambiente urbano. 
o Em relação às entregas e ao calendário, o grupo afirmou estar de acordo e 

apoiar as reuniões mensais para o fórum, afim de ter agilidade e uma 
continuidade de ideias.  

o Em relação à Declaração, o grupo concordou, de uma forma geral, apenas 
sugeriu que fossem acrescentadas questões de saúde, emprego, serviços na 
cidade. Outro ponto, seria deixar claro que a estrutura não é apenas para 
circulação, mas também um espaço para as pessoas. Outra sugestão foi 
colocar, em vez de pessoa com deficiência, ‘pessoas com mobilidade 
reduzida’, para tornar mais abrangente.  
 

o A partir dessas considerações, Flavia Resende, do Ethos, enviará uma nova versão da 
Declaração. A ideia é compartilhar com o grupo todo e que, a partir da troca de e-mails, 
consiga-se chegar à versão final.   

 

4. Conferência Ethos 360  

o Rio de Janeiro – 01 de junho (Centro de Convenções SulAmérica) 

o São Paulo – 26 e 27 de setembro (Expo Transamérica) 

 

5. Contato: 

Flávia Resende – E-mail: fresende@ethos.org.br e (11) 9-8981-6730 

 

mailto:fresende@ethos.org.br

