
 

 

 

  

 

Relatório de andamento 1 

Janeiro de 2023 

 

 

 

 

    

Plano de Mobilidade Urbana de Andradas/MG 



 

 
 

2 

Ficha Técnica: 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PMOB) 

de Andradas/MG é coordenado pela Prefeitura 

Municipal de Andradas, com consultoria técnica da 

Risco Arquitetura Urbana, conforme Contrato nº 

010/2022 decorrente do processo licitatório tomada 

de preços nº 001/2022.  

Prefeitura Municipal de Andradas/MG 

CNPJ 17.884.412/0001-34 

https://www.andradas.mg.gov.br/ 

 

Prefeita: Margot Navarro Graziani Pioli 

Vice-Prefeito: João Luiz Magalhaes Teixeira 

 

Coordenação:  

Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e 

Defesa do Cidadão: Michael Nunes Carlos 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente: Guilherme de Oliveira Maia 

 

Grupo Gestor do Plano de Mobilidade (Portaria nº 

07/2023): 

 

Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e 

Defesa do Cidadão - Michael Nunes Carlos / Jeferson 

Ricardo da Silva • Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente - Guilherme 

de Oliveira Maia / Dilmara Roberta Diane de Lima • 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, 

Infraestrutura e Transporte Interno – Messias Tadeu 

Pan / Leandro José de Lima • Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e 

Cultura – Bruno da Silva Pereira / Murilo de Lima 

Caldas • Câmara Municipal – João Carlos Expedito de 

Souza / Diego Nunes • Conselho Municipal de 

Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana – 

Valdir Basso / Djalma Aparecido Gomes • 

Representante dos bairros urbanos e rurais de 

Andradas – Daniel Vieira da Silva / Marilene de Souza 

do Carmo • Representante dos Ciclistas – Rodrigo 

Claudio dos Passos / Fabiano Gomes Sulato • 

Representante dos taxistas – José Darci de Assis /  

 

Rafael Magalhães Montalvão • Representante das 

pessoas com mobilidade reduzida – Esmael Benedito 

dos Reis / Paulo César dos Santos • Representante da 

Seção de Controle de Transporte da Educação – Calita 

Massaro / Laercio Delcol Gonçalves • Representante 

dos transportes de cargas – Paulo Roberto Celegato / 

Claudio José Diogo 

 

Página do PMOB Andradas: 

www.pmobandradas.com 

 

Consultoria: Risco arquitetura urbana 

CNPJ 11.509.268/0001-70 

CAU PJ nº 13404-0 

www.riscoarquiteturaurbana.com.br   

contato@riscoau.com 

 

Equipe de coordenação: 

André Dal’Bó da Costa – Arquiteto Urbanista 

Armando Palermo Funari – Economista 

Marco Kiyoto de Tani e Isoda – Arquiteto Urbanista 

Ramiro Levy – Arquiteto Urbanista 

Sérgio Henrique Demarchi – Engenheiro de 

Transportes 

RRT CAU nº: 12677576 

 

 

O trabalho da Risco arquitetura urbana está licenciado com 

uma Licença Creative Commons – Atribuição Não Comercial 

4.0 Internacional 

 

https://www.andradas.mg.gov.br/
http://www.pmobandradas.com/
http://www.riscoarquiteturaurbana.com.br/
mailto:contato@riscoau.com
http://www.riscoau.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 
 

 
 

Plano de Mobilidade urbana de Andradas     Relatório de Atividades    Janeiro de 2023 

3 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO....................................................................................................... 4 

2 REUNIÕES................................................................................................................ 5 

2.1.1 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO Nº 1 – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO .................................. 5 

2.1.2 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PREPARAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA .......................................... 7 

2.1.3 REUNIÃO TÉCNICA – TRANSPORTE ESCOLAR ......................................................................................... 11 

3 AUDIÊNCIA PÚBLICA .............................................................................................. 14 

4 VISITAS TÉCNICAS .................................................................................................. 33 

5 OUTRAS ATIVIDADES ............................................................................................. 39 

5.1 LEVANTAMENTOS DE DADOS .................................................................................................. 39 

5.2 PROCESSO PARTICIPATIVO ..................................................................................................... 39 

 

 

 

 



 
 

 
 

Plano de Mobilidade urbana de Andradas     Relatório de Atividades    Janeiro de 2023 

4 

1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento, intitulado Relatório de Andamento nº 1, apresenta a síntese das 

atividades realizadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em continuidade ao relatório 

apresentado como anexo ao Plano de Trabalho. Estão sintetizadas, aqui, as reuniões, visitas 

técnicas, levantamentos de dados e outras atividades realizadas ao longo do período de 

abrangência deste relatório.  

 



 
 

 
 

Plano de Mobilidade urbana de Andradas     Relatório de Atividades    Janeiro de 2023 

5 

2 REUNIÕES 

Foram realizadas duas reuniões de coordenação e mais uma reunião técnica durante o período 

abarcado neste relatório. A seguir, estão apresentados os breves relatos destas reuniões.  

2.1.1 Reunião de Coordenação nº 1 – apresentação do Plano de Trabalho 

 Data: 22/12/2022 

 Local: modo remoto (Google Meets) 

 Participantes: Margot Navarro Graziani Pioli (prefeita); Valdir Basso (secretário de Governo, 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Michael Nunes Carlos (gerente de Trânsito da Secretaria 

Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Guilherme de Oliveira Maia 

(Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente); Calita Massaro (coordenadora 

de Transporte Interno); André Costa (Risco); Marcos Kiyoto (Risco). 

Esta reunião teve como objetivo a apresentação do Plano de Trabalho anteriormente entregue 

e a definição das etapas subsequentes, levando em conta os ajustes apresentados no 

cronograma em função do calendário de fim de ano.  

Em primeiro lugar, a consultoria apresentou (com auxilio de slides) o Plano de Trabalho, com 

detalhamento das etapas e produtos previstos, bem como o cronograma geral de execução, 

com ênfase às etapas participativas do processo.  

 

Realizados comentários e sugestões de ajustes sobre o Plano de Trabalho por parte dos 

membros da Prefeitura, foram definidas, na sequência, as datas da primeira Audiência Pública 

(agendada para 19 de janeiro), realizada na Câmara Municipal de Vereadores, com objetivo de 

lançamento do processo de elaboração do Plano de Mobilidade.  

Na sequência, foram agendadas as primeiras datas para realização das atividades de campo, 

para conhecimento geral do território do município em toda sua extensão urbana e rural. 
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Figura 2-1 1ª Reunião de coordenação (22/12/2022) 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

 
Por fim, discutiu-se detalhes da composição do Grupo Gestor, com indicação pela consultoria 

de composição básica, seguida de modelo de documento de referência para publicação de 

decreto e/ou portaria. 

Concluída a pauta de organização, membros da Prefeitura fizeram recomendações de atenção 

sobre diversos aspectos relevantes da cidade, tais como: períodos turísticos; rotas turísticas 

vinculadas à fé e à produção de vinho; problemas cotidianos de conflito no sistema viário local; 

ações e trabalhos recentes sobre a mobilidade no município, tais como a reconfiguração 

semafórica; transporte escolar; entre outros.   
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2.1.2 Reunião de Coordenação – preparação para a Audiência Pública 

 Data: 19/01/2023 

 Local: Prefeitura de Andradas 

 Participantes: Margot Navarro Graziani Pioli (prefeita); Valdir Basso (secretário de Governo, 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Michael Nunes Carlos (gerente de Trânsito da Secretaria 

Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Guilherme de Oliveira Maia 

(Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente); Jef Ricardo (Comunicação); 

André Costa (Risco); Marcos Kiyoto (Risco); Armando Funari (Risco, em modo remoto). 

A reunião teve como objetivo alinhar as apresentações da Audiência Pública, agendada para o 

mesmo dia e, também, encaminhar as etapas seguintes do Levantamento de Dados e 

Diagnóstico. Foram discutidas as percepções parciais dos levantamentos de dados e de campo 

realizados até o momento e os potenciais problemas do município identificados. Foi também 

solicitado, pela consultoria, orientação sobre dados existentes no município, a serem fornecidos 

como base de dados do trabalho. 

 

Figura 2-2 Reunião de coordenação (19/01/2023) 

 
Fonte: RiscoAU, 2023. 

 

Ao final da reunião, foi confirmada a criação do Grupo Gestor, nomeado através da Portaria nº 

07, de 18 de janeiro de 2023 (figura a seguir), além da aprovação do Plano de Trabalho entregue, 

já em versão revisada, após comentários e revisão da coordenação.  
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Figura 2-3 Portaria nº 07/2023 – Nomeação do Grupo Gestor (1/3) 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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Figura 2-4 Portaria nº 07/2023 – Nomeação do Grupo Gestor (2/3) 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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Figura 2-5 Portaria nº 07/2023 – Nomeação do Grupo Gestor (3/3) 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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2.1.3 Reunião Técnica – Transporte escolar 

 Data: 25/01/2023 

 Local: modo remoto (Google Meets) 

 Participantes: Calita Massaro (Seção de Controle de Transporte da Educação); Marcos Kiyoto 

(Risco); Armando Funari (Risco). 

A reunião teve como objetivo receber orientação e solucionar dúvidas acerca da situação atual 

do transporte escolar do município, sobretudo nas áreas rurais, bem como sobre as informações 

e dados fornecidos pela Prefeitura. A consultoria trouxe questões que emergiram durante o 

processo de análise dos materiais já fornecidos pela prefeitura, além de informações sobre os 

aspectos práticos da operação do sistema.  

 

Figura 2-6 Reunião técnica (25/01/2023) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 

Durante a reunião, procurou-se esclarecer quais os principais problemas identificados no 

sistema atualmente, bem como pensar inicialmente suas possíveis soluções, sobretudo através 

dos ajustes no modelo de concessão e nas formas da gestão e fiscalização da operação.  A 

consultoria solicitou dados complementares, encaminhados à coordenação na forma do ofício 

nº 002 (figuras a seguir). 
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Figura 2-7 Ofício PMOB Andradas nº 002 (1/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 
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Figura 2-8 Ofício PMOB Andradas nº 002 (2/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 
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3 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 Data: 19/01/2023 

 Hora: 19h00 

 Local: Câmara Municipal de Andradas 

A Audiência Pública de lançamento do processo teve a finalidade de divulgação inicial e convite 

público à participação no processo de elaboração do Plano de Mobilidade. Estava prevista, 

também, a apresentação do Plano de Trabalho para execução do PMOB Andradas.  

A Audiência Pública contou com abertura da Prefeita e foi presidida pela Coordenação executiva 

do PMOB na Prefeitura. A divulgação foi realizada através de folheto digital, divulgado nas redes 

sociais da Prefeitura de Andradas e em grupos de trabalho de interesse (vide figuras a seguir). 

Figura 3-1 Audiência Pública (19/01/2023) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 

O evento contou com transmissão eletrônica na página da Câmara no Youtube 

(https://www.youtube.com/@CamaraMunicipaldeAndradas), e conta com registro no seguinte 

link: ( https://www.youtube.com/watch?v=UAuJ253o-Yg ).  

Para participação presencial, os interessados compareceram à Câmara Municipal de 

Vereadores, no horário mencionado, onde houve credenciamento através de lista de presença. 

A audiência contou com a presença de 40 pessoas, entre membros da Prefeitura, Vereadores, 

Grupo Gestor e moradores de Andradas.  

https://www.youtube.com/@CamaraMunicipaldeAndradas
https://www.youtube.com/watch?v=UAuJ253o-Yg
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A sessão foi aberta pela Prefeita Margot Pioli, que ressaltou a importância do PMOB e destacou-

o como mais uma dentre as ações recentes de estruturação e planejamento do espaço urbano 

e rural no município. Margot enfatizou a importância da visão de médio e longo prazo, planejada 

e sistêmica, como forma de solucionar problemas complexos que começam a se estabelecer no 

município, tais como o crescimento urbano espraiado.  

Em seguida, a consultoria realizou uma apresentação técnica sobre o que é o Plano de 

Mobilidade Urbana, tendo como fundamento a Lei Federal nº 12.587/2012, e as leituras iniciais 

sobre o município, com base nos levantamentos de dados, nas informações fornecidas pela 

prefeitura e nas visitas técnicas. Ao final, foram apresentados os passos seguintes e os presentes 

foram convidados a participar das diversas etapas e também divulgar aos conhecidos 

potencialmente interessados. 

Na sequência, a palavra foi aberta aos presentes, que puderam colocar suas questões e 

comentários acerca da mobilidade em Andradas. Foram apontados alguns problemas 

existentes, questionadas intervenções recentes no sistema viário e a natureza das ações as quais 

o Plano de Mobilidade pode propor, com destaque para alteração de trechos de estacionamento 

na via.  

O debate na íntegra pode ser conferido no link apresentado anteriormente.  
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Figura 3-2 Folheto digital de divulgação da Audiência Pública de 19/01/2023 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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Figura 3-3 Divulgação da Audiência Pública de 19/01/2023 na página do Facebook da Prefeitura de 

Andradas 

 
Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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Figura 3-4 Lista de presença da Audiência Pública de 19/01/2023 (1/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 3-5 Lista de presença da Audiência Pública de 19/01/2023 (2/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 
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Figura 3-6 Apresentação de slides da Audiência Pública de 19/01/2023 
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Fonte: RiscoAU, 2023. 
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4 VISITAS TÉCNICAS 

No dia 12/01/2023, foi realizada a primeira visita técnica de campo, visando o reconhecimento 

geral do município, com levantamento fotográfico e registro de localização por GPS.  

A partir das informações coletadas junto à prefeitura e nos bancos de dados públicos, foi traçado 

um roteiro objetivando abarcar toda a diversidade de morfologia urbana e condições 

socioeconômicas da área urbana do município. Foram considerados, principalmente, a divisão 

de bairros fornecida pela prefeitura, o relevo, a hidrografia, aspectos da ocupação identificados 

nas imagens de satélite (traçado viário, período e condição da ocupação) e dados da população 

(principalmente renda média da população).  

A visita foi acompanhada pelos membros da coordenação executiva do Plano de Mobilidade, 

que indicaram pontos críticos e auxiliaram no trajeto. Foram percorridos 42 km, percurso que 

foi mapeado via GPS e registrado fotograficamente, para subsidiar o diagnóstico do município 

(vide figura 4-1, a seguir).  

No dia 20/01/2023, foi realizada a segunda visita técnica de campo, para reconhecimento dos 

núcleos rurais na porção sul do município, especialmente os distritos de Gramínea e 

Campestrinho. A visita foi acompanhada pelos técnicos da Segurança Pública e Defesa Civil do 

município, que auxiliaram na elaboração do roteiro e na seleção dos núcleos a visitar. Foram 

percorridos 80 km, percurso que foi registrado fotograficamente e mapeado através de GPS, 

conforme apresentado no mapa a seguir (figura 4-2).  

O mapeamento das áreas rurais apresenta diversas dificuldades, sendo a principal delas a 

carência de bases de informações oficiais padronizadas. A maior parte das localidades não está 

mapeada de forma digital e a toponímia (nomenclatura dos locais) muitas vezes possui uso 

prático, mas não é oficial. Assim, tais visitas se apresentam muito importantes para a 

compreensão, quantificação e planejamento das rotas de transporte escolar nas áreas rurais.  

Na sequência, estão apresentadas algumas fotos das visitas técnicas, visando apresentar a 

variedade da morfologia urbana do município identificada até o momento. 
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Figura 4-1 Percurso da visita técnica na área urbana 12/01/2023 

 

Fonte: RiscoAU, 2023; Google Satellite, 2022. 
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Figura 4-2 Percurso da visita técnica na área rural – porção sul 20/01/2023 

 

Fonte: RiscoAU, 2023; Google Satellite, 2022. 
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Figura 4-3 Fotos da Visita técnica – área central 12/01/2023 

  

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-4 Fotos da Visita técnica – Jd. Bela Vista e Alto da Serra 12/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-5 Fotos da Visita técnica – Vila Santa Rita e Jd. Santa Lúcia 12/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 
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Figura 4-6 Fotos da Visita técnica – Portal da Mantiqueira e Jd. Heloisa 12/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-7 Fotos da Visita técnica – Gramínea 20/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-8 Fotos da Visita técnica – Campestrinho 20/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 
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Figura 4-9 Fotos da Visita técnica – Serra dos Limas 20/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-10 Fotos da Visita técnica – São José da Cachoeira 20/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 

Figura 4-11 Fotos da Visita técnica – Cachoeira da Barra 20/01/2023 

  
Fonte: RiscoAU, 2023. 
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5 OUTRAS ATIVIDADES 

5.1 Levantamentos de dados 

Além das atividades relatadas, foram realizadas diferentes coletas de dados durante o período. 

Através da solicitação realizada pelo ofício nº 001, foram recebidas informações da Prefeitura 

de Andradas tais como a legislação urbanística vigente, a divisão de bairros em formato 

georreferenciado, dados da concessão do transporte urbano e do transporte escolar.  

Outra forma de coleta de dados realizada é o acesso a bancos de dados existentes, tais como 

dados de pesquisas como o Censo Demográfico do IBGE, o Censo Escolar do INEP, dados de frota 

veicular do Denatran e bases georreferenciadas do IBGE, do Opens Street Maps e outros. 

Adicionalmente, foram consultadas bases relativas às finanças municipais, a partir do FINBRA, 

base de informações financeiras da Secretaria do Tesouro Nacional. Tais dados estão sendo 

preparados e analisados para compor o diagnóstico técnico-participativo do Plano de 

Mobilidade. 

Paralelamente, estão sendo preparadas as pesquisas de campo e as oficinas participativas para 

coleta de dados primários. Já foi organizada a divisão territorial e os roteiros estão sendo 

ajustados para as especificidades do município.  

Dessa forma, entre informações coletadas diretamente junto à gestão, pesquisas às principais 

bases de informações municipais e coleta direta de informações junto aos munícipes, compõem-

se uma perspectiva abrangente e com aderência às realidades da mobilidade em Andradas. 

5.2 Processo participativo 

Também foram realizadas ações de comunicação e transparência visando fortalecer o processo 

participativo. Foi criada a página eletrônica do processo de elaboração do Plano de Mobilidade, 

servindo como fonte de informação e repositório dos documentos e registros das atividades 

realizadas (vide figura a seguir).  

Também foi lançado o questionário digital de consulta pública, primeira etapa de coleta de 

informações junto à população (vide figura), que foi divulgado na Audiência Pública e através de 

redes sociais e grupos de trabalho de interesse da Prefeitura. A amostragem mínima desejada é 

de 0,5% da população, desde que coberta toda a divisão territorial estabelecida, que segundo o 

resultado preliminar do Censo Demográfico IBGE de 2022, equivale a 203 respostas. Até o 
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momento, foram recebidas 261 respostas, havendo, portanto, já em seus primeiros dias, 

amostragem superior à mínima.  

Por fim, destaca-se a nomeação do Grupo Gestor, conforme relatado no item da Audiência 

Pública, que é um elemento central no processo participativo do Plano de Mobilidade, 

conformando um grupo multifacetado de acompanhamento mais próximo das atividades e 

resultados obtidos na elaboração do Plano de Mobilidade, com participação de diferentes 

segmentos da população. 

 

Figura 5-1 Página eletrônica do Plano de Mobilidade de Andradas 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 
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Figura 5-2 Questionário eletrônico da consulta pública 

 

Fonte: RiscoAU, 2023. 

 

Figura 5-3 Chamada para o questionário na página eletrônica da Prefeitura de Andradas 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 
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Figura 5-4 Folheto digital do questionário de Consulta Pública 

 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2023. 

 

 

 


