
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento diz respeito ao Plano de Comunicação e 

Participação Social para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes 

e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (Planmob). 

O Produto aqui apresentado é composto fundamentalmente pelo 

conteúdo solicitado pelo Termo de Referência (TR), que orienta a 

elaboração do Plano — com recomendações desta consultoria, visto a 

sua expertise e experiência no desenvolvimento de outros Planos de 

Mobilidade Urbana. 
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Prefeito Municipal 

Vice-Prefeita Municipal 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade — SMTTM (Coordenação do Planmob 
Caxias) 

 

Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — SMAPA 

 

Secretaria Municipal da Cultura — SMC 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego — SDETE 

 

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer — SMEL 

 

Secretaria Municipal da Educação — SMED 

 

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças — SMGF 

 

Secretaria de Governo Municipal — SGM 

 

Secretaria Municipal da Habitação — SMH 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA 
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — SMOSP 

 

Secretaria Municipal do Planejamento — SEPLAN 

 

Secretaria da Receita Municipal — SRM 

 

Secretaria de Recursos Humanos e Logística — SMRHL 

 

Secretaria Municipal de Saúde — SMS 

 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social — SMSPPS 

 

Secretaria Municipal do Turismo — Semtur 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo — SMU 
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Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade — SMTTM 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo — SMU 

 

Secretaria Municipal de Planejamento — SEPLAN 
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Msc. Engenheiro Civil 
Assessor Técnico — SMTTM 
 

Arquiteta e Urbanista 
Assessora Técnica — SMTTM 
 

MBA Esp. Engenheira Civil 
Assessora Técnica — SMTTM (Fiscal do Contrato) 
 

Engenheiro Civil 
Assessor Técnico — SMTTM 
 

Msc. Engenheiro Civil 
Chefe de Seção — SMTTM 
 

Tecnólogo em Fotografia  
Coordenador (Assessor de Imprensa) — SMTTM 
 

Engenheiro Civil 
Diretor Técnico — SMTTM (Gestor do Contrato) 
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Titular — Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

Suplente — Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

Titular — Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) 

 

Suplente — Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) 

 

Suplente — Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) 

 

Suplente — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 
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Titular — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

 

Suplente — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

 

Titular — Secretaria Municipal da Habitação (SMH) 
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Titular — Secretaria da Receita Municipal (SRM) 

 

Suplente — Secretaria da Receita Municipal (SRM) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF) 

 

Suplente — Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF) 

 

Titular — Secretaria de Governo Municipal (SGM) 
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Titular — Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) 
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Msc. Engenheiro Civil | Coordenador 

 

Arquiteta Urbanista 

 

Msc. Arquiteta Urbanista 

 

MBA Esp. Advogada 

 

Msc. Cientista Social 

 

Arquiteta Urbanista | Analista de Contrato 

 

Msc. Engenheiro Civil 

 

Engenheira Cartógrafa 

 

Engenheiro Cartógrafo 

 

Engenheiro Civil 

 

Engenheiro Civil 

 

Engenheira Civil 
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Jornalista 

 

Msc. Jornalista 

 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 
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O Plano de Comunicação e Participação Social (PLACOM) é um instrumento para 

promover a ampla Mobilização Social e Comunicação do processo de Elaboração do 

Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (RS) — Planmob. 

Este documento discorre sobre as estratégias de divulgação e discussão entre os 

diferentes atores envolvidos no Planmob. Neste Produto, descreve-se o conjunto de 

ferramentas e ações previstas para promover o Plano, bem como mecanismos para 

ensejar o envolvimento dos diversos públicos. Dessa forma, o PLACOM se configura 

como uma ferramenta vertical, isto é, que abrange todas as etapas do Plano, pois 

suas determinações atuam de forma direta em todos os momentos do processo de 

elaboração do Planmob. 

Ademais, o Plano de Comunicação e Participação Social contribuirá com a futura 

aceitabilidade e implantação das propostas do Planmob, mantendo os atores 

envolvidos informados sobre os avanços do projeto e estimulando a participação 

social. 

A valorização da gestão democrática e participativa segue os preceitos da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), Lei Federal n.º 12.587 de 3 janeiro de 2012 

e suas atualizações, que prevê a participação da comunidade no planejamento, na 

fiscalização e na avaliação da política de mobilidade que será elaborada pelo poder 

público.  

Por tudo isso, o PLACOM é estruturado visando o fortalecimento e a organização da 

divulgação das ações propostas pelo Planmob, atuando como uma ferramenta 

fundamental para a criação de uma rede de informações que seja capaz de divulgar 

mensagens com o mínimo de ruído possível, reforçando o posicionamento do poder 

público e do discurso que será desenvolvido para a implementação do Planmob. 
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Os trabalhos desenvolvidos para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pela 

empresa de consultoria URBTEC™ devem ser realizados em conjunto com a 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, de modo que o poder público possa cumprir 

seu papel de agente fiscalizador e também de idealizador do Plano. Igualmente 

fundamental é a participação da população local, de modo a garantir que os anseios 

da comunidade estejam incluídos na discussão deste Plano. 

Desse modo, as principais instâncias de participação são formadas pela Equipe 

Técnica do Município (ETM) — também denominada de “Comissão de 

Desenvolvimento Técnico”, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 

e Mobilidade (SMTTM); pela Comissão Executiva (CE); pela Comissão de Apoio (CA) 

e outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal; pela Equipe de 

Acompanhamento — a ser composta pelo Conselho Municipal de Mobilidade (CMM) 

e outros; pela Equipe Técnica da URBTEC™; e pela sociedade civil como um todo, 

como ilustra a Figura 1. 

Além desses, a participação se faz aberta a demais interessados, como o Ministério 

Público e a Câmara de Vereadores, sempre ensejando o acompanhamento e a 

fiscalização sobre o andamento do plano.  

As atribuições específicas são descritas na sequência, delimitadas por atores. 
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A Equipe Técnica do Município para o Acompanhamento do Planmob – ETM para 

a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana — Planmob 

Caxias, também denominada de “Comissão de Desenvolvimento Técnico”, foi 

estabelecida pela Portaria n.º 165.080, de 19 de agosto de 2022. 

Essa equipe é responsável pela idealização e supervisão dos trabalhos, composta por 

representantes da administração pública municipal — técnicos da Secretaria de 

Trânsito, Transportes e Mobilidade — SMTTM. No aspecto técnico, a ETM fiscaliza, 

acompanha e presta apoio à empresa consultora, orientando, revisando, discutindo e 

aprovando os produtos e relatórios. 

No que tange à comunicação, a ETM é uma importante articuladora do processo de 

promoção da elaboração deste Plano. Portanto, deve atuar como facilitadora das 

conexões entre os atores, mediando os relacionamentos para o pleno exercício das 

funções, como por meio da convocação de atores interessados na elaboração do 

Plano e a coordenação da participação da sociedade civil. Nesse sentido, a ETM 

deverá articular informações e pessoas, a fim de possibilitar os processos necessários 

para a produção dos conteúdos do Planmob. 

 

 

A Comissão Executiva – CE para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana — Planmob Caxias, estabelecida pela Portaria n.º 164.838, de 09 

de agosto de 2022, cumpre um papel fundamental na elaboração do Plano, adjunta à 

ETM, realizando a coordenação política do Planmob, por meio da validação do 

processo, estudos, resultados técnicos e atores, em assuntos de maior proporção. 

Além de dar suporte e respaldo ao desenvolvimento do Planmob, a Comissão 

Executiva tem um papel semelhante à ETM no aspecto da comunicação, realizando o 

gerenciamento e acompanhamento técnico dos trabalhos, promovendo a participação 

de parceiros, técnicos e atores. 
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As Equipes de Apoio – EAP são formadas pela Comissão de Apoio – CA e por 

outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal. A Comissão de Apoio – CA 

para a Elaboração do Plano Diretor e Mobilidade Urbana — Planmob foi estabelecida 

pela Portaria n.º 165.109, de 19 de agosto de 2022. 

A CA é formada por servidores de diferentes secretarias do município, uma vez que o 

Planmob é um estudo que se correlaciona de forma multidisciplinar as diversas áreas 

de atuação.  

Os outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal são os servidores e 

estagiários que, apesar de não fazerem parte da CA, eventualmente contribuirão em 

questões pontuais que se façam necessárias. 

Dessa forma, as Equipes de Apoio atuarão em conjunto das demais equipes, 

auxiliando na elaboração do Planmob agregando suas experiências enquanto 

técnicos e servidores públicos municipais. Com formação multidisciplinar, essas 

equipes contribuirão com suas expertises em relação aos assuntos abordados pelo 

Plano e também irão prestar apoio como divulgadores do processo participativo.  

 

  

A Equipe de Acompanhamento – EAC é composta por representantes de diferentes 

setores da sociedade, majoritariamente por grupos que estão relacionados à 

mobilidade urbana e transportes, representantes da Câmara de Vereadores, entre 

outros interessados. 

Essa formação cooperará com a elaboração do Plano por meio de suas contribuições 

enquanto cidadãos, líderes comunitários e usuários da mobilidade no município. 

Ademais, também atuarão como vetores de divulgação, promovendo o Plano e os 

eventos participativos, estendendo o alcance das informações acerca do Planmob. 

Uma das representações que a EAC poderá contar é a do Conselho Municipal de 

Mobilidade – CMM, que é um órgão auxiliar do Poder Executivo, integrante da 

estrutura administrativa municipal, que tem por finalidade apreciar e deliberar sobre 
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assuntos referentes à mobilidade municipal, além de auxiliar no enriquecimento dos 

produtos e relatórios, a fim de promover um planejamento consistente e aplicável à 

realidade do município (conforme regimento interno — Decreto n.º 21.804, de 16 de 

novembro de 2021). O CMM poderá contribuir diretamente com suas experiências e 

conhecimentos técnicos, além de atuar enquanto promotor do Planmob e seus 

eventos comunitários. 

 

 

A Equipe Técnica da URBTEC™, empresa de consultoria responsável pela 

Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município de 

Caxias do Sul (Concorrência 023/2022), irá realizar os trabalhos técnicos do Planmob, 

em parceria com a ETM, CE e demais atores envolvidos. 

A consultoria será responsável pela produção de produtos e relatórios, orquestrando 

os dados, processando as contribuições e compilando os trabalhos para o 

desenvolvimento do Plano. 

No que tange à comunicação, a empresa produzirá materiais que serão apreciados 

pela ETM — que por sua vez irá executar as estratégias descritas neste planejamento. 

A consultoria prestará auxílio técnico para a divulgação do Plano e seus eventos, mas 

é de responsabilidade das equipes da Prefeitura a execução das campanhas. 

 

 

Além das organizações citadas, outros grupos participarão enquanto colaboradores e 

consultores externos ao longo do desenvolvimento do Planmob. A abertura para essas 

participações faz parte da premissa de participação popular prevista no Plano. 

Entre os atores que podem contribuir nas atividades e ações de elaboração do 

Planmob, destacam-se os seguintes possíveis participantes: 

▪ Sociedade civil organizada: Grupos de Ciclismo (Unicca, Pedal Livre, Epika, 

Serra Bike Caxias, Grupo Gurias no Pedal de Caxias do Sul, e outros); grupos 

que representem diferentes modais (pedestres, pessoas com deficiência e 
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dificuldade de locomoção, etc.); Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; 

Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE); União das Associações de 

Bairro - UAB; e outros. 

▪ Entidades e Órgãos Públicos e Privados: Concessionárias e Permissionárias 

de Transporte Público (VISATE), de Fretamento e Transporte Escolar; Inova-RS; 

Câmara da Indústria e Comércio – CIC; Sindicato dos Engenheiros do RS – 

SENGE; Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul - 

SINDUSCON CAXIAS; Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS - SAERGS.  

▪ Área técnica ou de ensino: City Living Lab; WRI/Brasil; Lab Urbano; 

Universidade de Caxias do Sul - UCS; Faculdade da Serra Gaúcha – FSG; Grupo 

Uniftec – Centro Universitário; Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS; 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS; Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA/RS; Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB; 

Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de 

Caxias do Sul – RS – SEAAQ; Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS —  

SAERGS. 

 

 

Além dos atores supracitados, é de suma importância a participação de toda a 

sociedade civil, cumprindo com o caráter democrático, transparente e participativo da 

Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul. 

Por isso, todos (os) os (as) cidadãos (ãs) caxienses são encorajados a participar do 

processo de desenvolvimento do Plano, em todas as fases, de diversas maneiras. 

Além dos eventos públicos que serão amplamente divulgados, serão disponibilizados 

diferentes canais de comunicação direta, como o site, e-mail e as redes sociais da 

Prefeitura. 
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A matriz de influência e interesse, requerida pelo Termo de Referência, se baseia na 

estrutura estipulada por Mendelow (1981). Por meio da identificação dos atores e sua 

caracterização em relação ao objeto do trabalho, são determinados os esforços da 

comunicação de acordo com as características dos stakeholders (atores envolvidos). 

Dessa forma, a matriz aqui apresentada foi composta considerando os atores 

supracitados e as suas relações com o processo de elaboração do Plano de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul. 

É fundamental reiterar que essa identificação e caracterização se baseia na 

metodologia de Mendelow (1981), que almeja gerenciar os esforços e direcionar os 

recursos de uma maneira mais eficiente.  

De acordo com o autor, entende-se o poder (ou influência) como a habilidade de 

influenciar a estratégia organizacional ou os recursos do projeto, estando relacionado 

diretamente com os processos de decisão. Ao mesmo tempo, o interesse se 

caracteriza por quão interessados os atores estão na organização ou no sucesso do 

projeto, no que tange sua relevância atual e impacto direto. 

Salienta-se que, para este planejamento, foi necessário adaptar a metodologia 

original, adicionando o quadrante “médio” à matriz. Apesar de não fazer parte da 

referência supracitada, essa modificação foi necessária para uma aplicação mais fiel 

à realidade, considerando as especificidades dos atores envolvidos no Planmob, 

principalmente sobre o aspecto de influência. 

Dessa forma, os atores sociais/partes interessadas se configuram na matriz adaptada 

da seguinte maneira: 

 

▪ Alta influência e Alto Interesse 

Os integrantes da Equipe Técnica do Município para o Acompanhamento do 

Planmob (ETM) — também denominada como Comissão de Desenvolvimento 

Técnico, da Comissão Executiva (CE), e da Consultoria URBTEC™ fazem parte 
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dessa caracterização, uma vez que estão intimamente conectados com as atividades 

de planejamento e desenvolvimento dos produtos e relatórios. 

A alta influência desses atores se justifica por seu poder de decisão operacional para 

o Planmob, enquanto seu alto interesse é respaldado pelo comprometimento jurídico 

assumido pelas portarias n.º 165.080/2022 e 164.838/2022, pelo Contrato 940/2022 e 

Concorrência 023/2022. 

Além disso, esses atores estão comprometidos com o Planmob de maneira próxima 

e contribuem com percepções apuradas de seus contextos e repertórios, com análises 

técnicas multidisciplinares. Entende-se que esses atores têm alta influência pois terão 

espaços exclusivos de discussão com as equipes técnicas, e suas contribuições 

contém acúmulos de respaldo técnico. 

Para esses, sugere-se que o PLACOM mantenha uma comunicação próxima e 

constante, almejando o engajamento completo, direcionando os maiores esforços. 

Essas premissas se traduzem pela comunicação direta, por meio de mensagens, e-

mails, e outras maneiras de contato. Serão realizadas reuniões internas constantes 

entre esses atores, concentrando os maiores esforços de comunicação interna. 

 

▪ Alta influência e Baixo Interesse 

Não foram identificados atores que se caracterizam nesse quadrante, uma vez que 

este planejamento entende que todos os atores têm alto interesse, direta ou 

indiretamente, ao processo de Elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul. 

 

▪ Média Influência e Alto interesse 

Nessa categoria, se encaixam as Equipes de Apoio (EAP) e a Equipe de 

Acompanhamento (EAC) — na qual faz parte o Conselho Municipal de Mobilidade 

(CMM). Esses atores têm alto interesse relacionado às suas contribuições 

interdisciplinares, além da importância da integração com demais Planos existentes e 

em estudo no município. A média influência é justificada pela sua possibilidade de 

contribuir pontualmente, entretanto, sem poder direto de decisão.  
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Para esses atores, o PLACOM prevê uma comunicação próxima, a fim de aproximá-

los do desenvolvimento do Plano, ensejando suas contribuições e atuando como 

promotores do Planmob. 

 

▪ Baixa Influência e Alto Interesse 

Nessa categoria se encaixam os Demais Atores e a Sociedade Civil. Esses atores 

têm alto interesse devido ao impacto direto que o Plano implicará em suas vidas, 

enquanto cidadãos e usuários da mobilidade urbana. A baixa influência se caracteriza 

pelo baixo poder de decisão direta. Entretanto, todas as contribuições são valiosas e 

serão acatadas e analisadas tecnicamente pelas equipes responsáveis. 

Aquelas que forem compatíveis tecnicamente com os objetivos do Plano e do PNMU 

serão incorporadas ao planejamento. Ao mesmo tempo, aquelas que não se 

enquadrarem no escopo do Planmob serão registradas e encaminhadas para a 

Prefeitura Municipal para os devidos direcionamentos. 

As estratégias de comunicação para esse quadrante se darão pela ampla divulgação 

descrita neste PLACOM, por meio de mensagens públicas periódicas, como notícias 

e publicação nas redes sociais. 

 

▪ Média Influência e Baixo interesse 

Não foi identificado nenhum ator que se caracterize no quadrante “Média Influência e 

Baixo Interesse”, partindo do entendimento de que todos os stakeholders têm alto 

interesse no Plano, dada a importância do mesmo no futuro do município. O 

posicionamento deste planejamento é manter o monitoramento dos atores, avaliando 

possíveis mudanças nas dinâmicas futuras. 
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▪ Baixa influência e Baixo Interesse 

Não foi identificado nenhum ator que se caracterize no quadrante “Baixa Influência e 

Baixo Interesse”, uma vez que todos os stakeholders identificados já foram descritos 

nas outras categorias. O posicionamento deste planejamento é manter o 

monitoramento dos atores, avaliando possíveis mudanças nas dinâmicas futuras. 
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O Plano de Comunicação e Participação Social deve traçar ações que promovam o 

conhecimento do processo de elaboração e implementação do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana, trazendo informações claras para os diversos 

agentes envolvidos e a sociedade em geral, ressaltando a importância do mesmo para 

o desenvolvimento do município.  

Esse planejamento é uma ferramenta vertical, que prevê ações em todas as etapas 

do processo, motivando a participação efetiva da sociedade civil e 

organizações/instituições do município, dando apoio ao longo do desenvolvimento e 

divulgação de todas as atividades previstas no Plano. 

Tem-se por objetivo geral manter a população, grupos representativos e as 

instituições ou conselhos representativos devidamente informados sobre o 

andamento do projeto, bem como o compromisso com o repasse de conhecimentos 

adquiridos. 

De forma específica, a meta das ações de comunicação e mobilização social é 

contribuir para a melhor compreensão e o devido esclarecimento sobre as propostas 

e intervenções planejadas pela administração municipal e a construção de uma boa 

relação entre as partes envolvidas, com foco na busca de soluções e alternativas de 

encaminhamento para problemas que porventura possam surgir. 

Para tanto, busca-se ampliar a integração entre equipes e as vivências de 

multidisciplinaridade, bem como a criatividade entre as equipes para, assim, aumentar 

o envolvimento da população. 

Esses objetivos se justificam pela importância da ampla divulgação de todo o processo 

de concepção e implementação do Planmob. É importante ressaltar que o bom 

andamento desse processo depende, também, da mobilização e participação efetiva 

dos públicos de interesse que validam os esforços da Prefeitura. Por tudo isso, tem-

se: 
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Garantir a participação popular e a adequada divulgação das informações e dos 

canais de participação social no processo de planejamento da mobilidade, de forma a 

sensibilizar a sociedade em seus diversos segmentos para a importância da atuação 

coletiva no que tange o futuro da cidade. 

 

 

▪ Antecipar processos de participação, de forma a incorporar propostas de 

mobilidade que reflitam a realidade do município através do olhar de seus 

habitantes; 

▪ Informar a sociedade, com precisão e clareza, sobre o conteúdo e andamento 

das atividades do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana antes, 

durante e após sua elaboração, tendo a preocupação da universalidade de 

acesso à informação; 

▪ Identificar, compreender e reconhecer as percepções, aspirações e 

necessidades dos diferentes públicos e propor formas de participação coerentes 

com a organização socioespacial da população, de forma a garantir sua inserção 

no processo participativo; 

▪ Fortalecer a participação social permanentemente no tocante à mobilidade; 

▪ Garantir a presença do Planmob na agenda midiática do município de Caxias do 

Sul; e 

▪ Avaliar periodicamente o sucesso da implementação do Planmob do município 

de Caxias do Sul através do nível de participação de todos os públicos 

envolvidos. 

 

 

O Plano de Comunicação e de Participação Social contribui para a criação de uma 

mensagem sem ruídos, que reforça o posicionamento do discurso estratégico 

desenvolvido para a elaboração e implementação do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana, por meio da definição adequada de ferramentas, meios e veículos 
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de comunicação para a divulgação, além da contribuição democrática e popular na 

apresentação dos anseios da sociedade e das equipes técnicas. 

Se justifica pela necessidade de gerar entendimento em torno da campanha para o 

desenvolvimento do Planmob, agregando opiniões e a participação efetiva de todos 

os públicos envolvidos. Trata-se de um fator determinante da qualidade do processo 

e do resultado final, uma vez que a comunicação é um ponto de ligação entre órgãos 

públicos envolvidos e a sociedade civil. Leva em consideração, também, a 

mobilização desses públicos fazendo com o que haja envolvimento e engajamento. 

Além disso, estabelece e organiza um calendário de ações que servirá para facilitar o 

acompanhamento das diversas etapas de concepção e implementação do Plano, 

permitindo um melhor controle das atividades e a mensuração dos resultados através 

dos feedbacks obtidos nas reuniões e oficinas previstas. 
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O Plano de Comunicação descreve as estratégias a serem utilizadas para a 

mobilização social, o engajamento dos munícipes e a divulgação do processo de 

elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob) de 

Caxias do Sul. Essas ações são fundamentais para garantir a presença da população 

no processo participativo e cumprir com o compromisso democrático do Plano.  

A divulgação consiste em promover os eventos públicos e facilitar o acesso às 

principais informações e documentos do Planmob e aos canais nos quais os cidadãos 

possam compartilhar suas dúvidas e sugestões. 

Para uma efetiva divulgação, são definidas as ferramentas de comunicação 

integradas, com alto impacto e penetração para que as mensagens alcancem o 

resultado desejado, considerando as especificidades dos públicos-alvo.  

É válido pontuar que o Plano de Comunicação e Participação Social será apreciado e 

validado pelos técnicos responsáveis pela Comunicação Social da Prefeitura 

Municipal de Caxias do Sul. Essa validação inclui a adaptação das estratégias 

propostas para a realidade de aplicação das mesmas, considerando as possíveis 

limitações técnicas. De toda forma, ao final do processo de elaboração do Planmob, 

as diferentes versões do presente Produto poderão ser consultadas no As Built ou 

relatório final semelhante. 

 

 

A fase de planejamento do PLACOM consiste na organização e na construção das 

estratégias para a efetiva mobilização social do Plano de Transportes e Mobilidade 

Urbana de Caxias do Sul. 

Previamente à execução dos eventos participativos, se faz necessário a construção 

de uma Identidade Visual consistente, que seja de fácil reconhecimento pela 

comunidade, e o lançamento de um site que concentre todas as informações acerca 

do Planmob. 
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Para isso, sugere-se as seguintes propostas: 

 

 

A identidade visual do Plano de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul é 

parte essencial para o Planmob, servindo como referência para a familiarização da 

população, inserindo o Plano na consciência coletiva por meio da estética. A definição 

de logo, paleta de cores e tipografias auxiliam no fácil reconhecimento dos conteúdos 

e materiais relacionados ao Plano, promovendo o envolvimento dos atores envolvidos. 

 

 

A escolha da tipografia para títulos e destaques (Din Next Rounded) teve como 

objetivo remeter à mobilidade, à fluidez e ao movimento. As linhas curvas da fonte 

principal fazem alusão a essa ideia. Por sua vez, a tipografia para o corpo de texto 

(Arial) se utiliza de uma fonte de fácil leitura e familiar a um grande número de leitores, 

buscando sempre a melhor legibilidade. 

 

 

A seleção de cores para o Planmob faz referência ao Manual de Identidade Visual da 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e aos símbolos do município representados em 
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seu Brasão. A paleta de tons derivados permite a utilização de subtons para a 

aplicação de maior harmonia em diferentes contextos. 

 

 

 

O processo de criação de um logotipo é extremamente desafiador, pois almeja traduzir 

diferentes conceitos pertinentes ao Plano em uma simbologia que seja de simples 

interpretação. Para chegar ao resultado aqui apresentado, foram realizadas diversas 

reuniões e dinâmicas entre profissionais da área da comunicação e técnicos arquitetos 

urbanistas da consultoria, tendo como embasamento os briefings da equipe da 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

Com a definição do conceito principal, o material decorrente dos processos de 

brainstorming, a pesquisa de referências e a bagagem da equipe da consultoria, 

buscou-se a criação de um logo que remetesse à mobilidade sem a utilização de 

ícones que fizessem essa referência de forma imagética óbvia ou clichê. 
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Baseando-se no item “Ideia principal que se deseja passar” do documento de briefing, 

chegou-se no conceito de: 4 modos, 4 flechas e 4 cores. Dessa forma, representando 

pedestres, ciclistas, transporte coletivo e veículos privados, em diferentes hierarquias. 

Por fim, o resultado foi a apropriação da letra X do nome do município, Caxias do Sul, 

que é naturalmente formada, em seu negativo, por 4 flechas. Dessa forma, suas 4 

cores e diferentes tamanhos representam cada um dos 4 modais principais de 

transporte e sua hierarquia. Todas as flechas apontando para um mesmo ponto indica 

a necessidade de interação desses modais, e da convivência pacífica entre eles. 

Outras interpretações podem ser observadas no símbolo, como a formação de 

caminhos e do cruzamento, elementos vitais da mobilidade urbana. 
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Para que a população possa consultar as informações e documentos do Plano, é 

necessária a criação de uma página dentro do site oficial da Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul. 

A página deverá conter todas informações essenciais do Planmob, disponibilizar os 

produtos e relatórios técnicos e concentrar as notícias acerca do Plano. É 

recomendável que seja adicionado um botão ou banner na página inicial do site 

principal que redirecione para a página. 

O conteúdo disponível deve sintetizar os objetivos e princípios do Plano, apresentar 

seu cronograma, atualizar o andamento dos trabalhos e permitir o envio de 

contribuições pelos visitantes. A Figura 9 exemplifica uma página de plano de 

mobilidade no site da prefeitura. 

 

 

http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/
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A execução das estratégias apresentadas neste documento será de responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, enquanto a produção das peças sugeridas 

será feita pela empresa de consultoria URBTECTM. 

A comunicação se dará por meio de uma divulgação sistêmica, primordialmente por 

meio de: 

▪ Diário Oficial; 

▪ Mídia Espontânea; 

▪ Mídias Sociais; 

▪ E-mail; 

▪ Convites Oficiais; 

▪ Mídias impressas. 

 

  

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul será responsável por publicar no Diário Oficial 

Municipal, os editais de convocação para a realização das audiências públicas com, 

pelo menos, quinze dias de antecedência à data de realização dos eventos. A 

convocação oficial tem como propósito informar a população sobre a data, o local e 

horário do evento, de forma clara e objetiva e formal. 

A URBTEC™ poderá indicar um modelo de texto para essa estratégia, porém, é de 

responsabilidade da Prefeitura essa publicação. Recomenda-se que também sejam 

realizadas publicações no Diário Oficial para os demais eventos de natureza 

comunitária, embora essa publicação não seja obrigatória. 

 

 

A estratégia de Mídia Espontânea objetiva publicizar o Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, por meio de uma divulgação consistente que 

promova a notoriedade do Plano e seus eventos. 
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A imprensa local e os meios de comunicação oficiais do município são fontes de 

informações confiáveis e efetivas, sendo poderosas ferramentas comunicativas de 

alcance em massa. Por isso, é recomendável introduzir matérias jornalísticas que 

convoquem a sociedade para participar ativamente do processo de elaboração do 

Planmob. 

Para tanto, serão produzidos press-releases (comunicados de imprensa), que devem 

ser publicados no site oficial da prefeitura e encaminhados para os principais veículos 

de comunicação da cidade. 

A URBTEC™ poderá desenvolver esses materiais para divulgação e entregar as 

sugestões à equipe que será responsável pela publicação e o contato com os veículos 

de imprensa.  

Dessa forma, os eventos comunitários relevantes que precisam ser noticiados serão 

repercutidos na esfera pública, alcançando a população. A Figura 10 exemplifica um 

release que poderá ser desenvolvido para a divulgação de eventos. 
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As Mídias Sociais se consolidaram como os canais de comunicação mais utilizados 

pela população. Por isso, a divulgação nessas plataformas é inevitável, uma vez que 

o princípio da participação comunitária é elementar para a elaboração do Plano. 

Portanto, para a divulgação das informações sobre o Plano e dos eventos 

participativos, sugere-se que sejam realizadas publicações nas plataformas digitais 

da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, 

etc.). 

A URBTEC™ poderá elaborar peças gráficas nos formatos feed e story e textos 

auxiliares para encaminhamento à equipe responsável pelas redes sociais oficiais do 

município. Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal o agendamento e 

publicação dos conteúdos nas respectivas plataformas. A Figura 11 exemplifica uma 

publicação em redes sociais que pode ser realizada para divulgar um evento. 

 

 

https://www.instagram.com/prefscolombo/
https://www.facebook.com/prefscolombo
https://www.youtube.com/c/PrefsColombo
https://twitter.com/prefscolombo
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Para garantir a participação continuada na elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, sugere-se que seja criado um 

endereço de e-mail oficial. Essa estratégia concentra as contribuições da população, 

canalizando os contatos acerca do Planmob em um único espaço virtual. 

Além disso, também facilita a comunicação, uma vez que a sociedade pode 

encaminhar anexos e formalizar dúvidas e sugestões que não tenham sido atendidas 

nos eventos presenciais. É recomendável que o endereço criado seja simples e de 

fácil soletração e identificação (Exemplo: participedoplanmob@caxias.rs.gov.br). A 

criação e o gerenciamento da conta de e-mail serão de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal, que deve encaminhar para a Consultoria todos os e-mails para que esses 

possam ser incluídos nos Relatórios de Atividades. A URBTEC™ se coloca à 

disposição para auxiliar na elaboração das respostas aos questionamentos da 

população. 

Ademais, poderá ser criado um formulário em plataformas como o Google Forms, com 

o intuito de aplicar filtros nas contribuições, facilitando o processamento dos dados.  

Essa estratégia, entretanto, não anula a necessidade de disponibilizar um endereço 

de e-mail para o recebimento de contribuições da população, uma vez que o e-mail 

oficializa as correspondências eletrônicas e permite o envio de anexos. 

 

 

Os Convites Oficiais são correspondências formais que devem ser encaminhados pela 

Prefeitura para as autoridades do município, como vereadores e representantes de 

associações e organizações. 

A URBTEC™ enviará à Prefeitura um modelo de convite para a convocação das 

autoridades, objetivando garantir a representatividade de todos os setores da 

sociedade civil nos eventos do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana. 

Caberá à Prefeitura o envio das correspondências às autoridades. A Figura 12 

exemplifica um convite oficial que pode ser produzido. 

mailto:participedoplanmob@caxias.rs.gov.br
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As mídias impressas, como cartazes, banners, e cartilhas, são estratégias efetivas de 

divulgação, pois atuam no meio físico informando de maneira estimulante e facilitada, 

envolvendo a população e convidando para participar do processo de elaboração do 

Planmob. 

Para isso, a consultoria poderá elaborar peças gráficas que sejam esteticamente 

atrativas e com conteúdo informativo. Por sua vez, a Prefeitura irá realizar a impressão 

e disponibilizar os materiais em locais de ampla visibilidade, como em murais de 

equipamentos públicos (edifício da Prefeitura, postos de saúde, terminais de 

transporte, etc.). 
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Para o sucesso dessas estratégias, recomenda-se que as ações sejam realizadas nos 

seguintes prazos: 

▪ Diário Oficial: 15 dias úteis de antecedência ao evento; 

▪ Mídia Espontânea: 15 dias corridos de antecedência ao evento; 

▪ Mídias Sociais: 7, 3 e 1 dias corridos de antecedência ao evento; 

▪ Convites Oficiais: 15 e 7 dias corridos de antecedência ao evento; 

▪ Mídias impressas: 15 dias corridos de antecedência ao evento. 

 

 

Para avaliar os resultados dos esforços descritos no PLACOM, estabeleceu-se que a 

divulgação pós-eventos será feita por meio de releases de cobertura jornalística. Além 

disso, serão realizados clippings, isto é, compilações de publicações sobre o Planmob, 

de modo a registrar e acompanhar a divulgação do mesmo pelas mídias. Também 

serão realizados registros das publicações nas redes sociais (capturas de tela). 

Essas avaliações e análises estarão contidas no Relatório de Atividades, bem como 

as memórias, lista de presença e registro fotográficos. É válido reforçar que todas as 

contribuições e revisões serão incorporadas aos relatórios técnicos pela equipe da 

consultoria. 

Ademais, sugere-se que a Prefeitura realize análises de métricas das publicações por 

meio da plataforma Meta Business Suite. Também é recomendável que seja 

elaborado um formulário online para a avaliação da comunidade sobre o processo 

participativo e modelos de certificado de participação, quando solicitado. 
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O Plano de Comunicação e Participação Social prevê diversas atividades para 

promover o sucesso da Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 

Urbana de Caxias do Sul. 

Além da divulgação do Plano em si, se faz necessário estabelecer comunicações 

efetivas entre os atores envolvidos para eventos internos e divulgar amplamente os 

eventos externos, almejando o máximo de alcance e estimulando a participação 

popular. 

 

 

Os eventos considerados pelo Termo de Referência e descritos no Plano de Trabalho 

são: 

Natureza técnica (internos): 

▪ Reuniões Periódicas Internas; 

▪ Leitura Técnica; 

▪ Café World. 

Natureza comunitária (externos): 

▪ Leitura Comunitária; 

▪ Apresentações à comunidade; 

▪ Audiência Pública; 

▪ Apresentação Final. 

 

O Quadro 1 — Tipos de eventos descreve os eventos, suas finalidades e os atores 

envolvidos. 
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Tipo Descrição Atores Observações 

Eventos de Natureza Técnica (Internos) 

Reuniões 

Periódicas 

Internas 

• Apresentação de 

materiais em produção;  

• Esclarecimento de 

dúvidas;  

• Acompanhamento do 

Plano; 

ETM; URBTEC™; 

EAP; CE; e outros. 

Periodicidade quinzenal; 

Atores e duração 

variáveis. 

Leitura  

Técnica 
• Apresentação dos 

conteúdos para as 

equipes; 

• Recolhimento de 

contribuições acerca dos 

materiais. 

ETM; URBTEC™; 

CE; EAC; EAP; e 

outros. 

Outros atores podem ser 

convidados caso seja 

pertinente. 

Café World 
• Envolvimento das 

secretarias para a 

contemplação dos 

conteúdos elaborados; 

• Estímulo ao diálogo e à 

criatividade, permitindo a 

exploração de temas 

relevantes de forma 

integrada e 

multidisciplinar, buscando 

resultados sistêmicos e 

emergentes. 

ETM; URBTEC™; 

Secretarias da 

Prefeitura Municipal; 

CE; EAC; EAP; e 

outros. 

Outros atores podem ser 

convidados caso seja 

pertinente. 

  



                                                                                                                                                                              

 
47 

 

Eventos de Natureza Comunitária (Externos) 

Leitura 

Comunitária 
• Reuniões comunitárias 

com grupos temáticos a 

fim de apresentar 

conteúdos e recolher 

contribuições; 

• Discussão em Grupos 

temáticos (workshops);  

• Consultas públicas por 

meio de ampla 

participação social;  

ETM; URBTEC™; e 

grupos 

representativos 

(associações, 

sindicatos, etc.). 

Os eventos devem 

contemplar uma 

estrutura temática e/ou 

por região, podendo 

haver agrupamentos. 

Apresentações 

à comunidade 
• Eventos públicos para 

apresentação dos 

conteúdos consolidados 

e recolhimento de 

contribuições. 

ETM; URBTEC™; e 

sociedade civil. 

- 

Audiência 

Pública  
• Evento público de caráter 

formal para a 

apresentação dos 

conteúdos do Planmob e 

recolhimento de 

contribuições. 

ETM; CE; 

URBTEC™; e 

sociedade civil. 

Evento solene, seguindo 

as metodologias e ritos 

comuns a audiências 

públicas. 

Apresentação 

Final.  
• Evento público final para 

apresentação de todos 

os conteúdos abordados 

pelo Plano de forma 

resumida, ensejando a 

apreciação do Planmob 

pela comunidade. 

ETM; CE; 

URBTEC™; e 

sociedade civil. 

Evento solene, seguindo 

as metodologias e ritos 

comuns a audiências 

públicas. 
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Para os eventos de Natureza Técnica (internos), as estratégias do PLACOM serão: 

 

 

▪ Definição de datas, locais (físico ou virtual), equipes, infraestrutura, pautas e 

objetivos; 

▪ Produção de materiais para apresentação e discussão no evento; 

▪ Envio de convites por e-mail para os atores envolvidos. Caso se faça necessário, 

poderão ser realizados convites por meio de telefonemas e mensagens por 

Whatsapp. 

 

 

▪ Abertura e explicação inicial sobre a dinâmica do evento, apresentação do 

conteúdo e coordenação das participações; 

▪ Registros por meio de fotografias e vídeo (presencial), gravação e capturas de 

tela (virtual), lista de presença e anotações. 

 

 

▪ Arquivamento dos registros em imagem e vídeo; 

▪ Redação de memórias (registro do evento em texto); 

▪ Processamento das contribuições e anotações dos pontos positivos e negativos 

(dificuldades observadas); 

▪ Incorporação dos materiais aos Relatórios de Atividades; 

▪ Avaliação interna por meio de feedbacks, isto é, observações acerca do 

desempenho dos eventos, especialmente quando forem observadas 
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dificuldades, a fim de buscar soluções de aprimoramento para eventos futuros. 

 

 

Para os eventos de Natureza Comunitária (externos), as estratégias do PLACOM 

serão: 

 

 

▪ Definição de locais, datas, horários, equipes envolvidas na realização do evento, 

responsabilidades de cada equipe, prazos de atividades pré-evento, pautas e 

objetivos; 

▪ Produção dos materiais para divulgação (Textos e peças gráficas); 

▪ Apreciação dos materiais por parte da Prefeitura. 

 

 

▪ Publicação do press-release e peças de mídias sociais nos canais da Prefeitura; 

▪ Disparo de materiais de divulgação para os meios de comunicação local; 

▪ Envio de convites por e-mail para autoridades e atores específicos; 

▪ Informações e esclarecimentos de dúvidas quanto ao evento a ser realizado. 

 

 

▪ Abertura e explicação inicial sobre a dinâmica do evento, apresentação do 

conteúdo (podendo ser realizada em conjunto com a equipe da Prefeitura), e 

coordenação das participações; 

▪ Registros por meio de fotografias e vídeo, lista de presença e anotações 

diversas. 

▪ Cobertura jornalística do evento (registro em foto e vídeo). 
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▪ Produção de textos (press-release) de cobertura do evento; 

▪ Tratamento das fotografias e seleção para publicação; 

▪ Publicação de release e peças de redes sociais nos canais da Prefeitura; 

▪ Redação e publicação da Ata do evento. 

 

Ademais, é válido ressaltar que o conteúdo das apresentações dos eventos de 

natureza comunitária será produzido com o cuidado de traduzir os termos técnicos 

para facilitar o entendimento da população. 

Durante os eventos de natureza comunitária, jornalistas da consultoria poderão 

acompanhar os trabalhos, realizando registros fotográficos para posterior divulgação. 

A coleta de dados das participações será facilitada pelos materiais disponibilizados, 

como mapas, formulários e listas, que serão posteriormente digitalizados e 

incorporados aos Relatórios de Atividades. 

Ressalta-se também que o planejamento apresentado poderá sofrer alterações, a 

depender dos atores envolvidos, o contexto da realização dos eventos, e outras 

particularidades que porventura possam surgir. 

 

 

Conforme consta no Termo de Referência, será de responsabilidade da equipe da 

Consultoria a produção dos materiais de divulgação e apresentação. Da mesma 

forma, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal a apreciação, aprovação e 

execução das estratégias aqui descritas (publicação de release e peças de redes 

sociais, disposição de materiais impressos, envio de convites oficiais, gerenciamento 

das contribuições por e-mail, etc.). 

A apresentação e coordenação dos eventos também será de responsabilidade da 

Consultoria, porém, os representantes da Prefeitura Municipal poderão participar e 

realizar as apresentações, caso julguem pertinente. 

Recomenda-se que todas as aberturas e encerramentos de eventos, principalmente 

os de natureza comunitária, sejam realizados por técnicos da Prefeitura, ressaltando 

o protagonismo do órgão público na condução dos trabalhos. 
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O prazo previsto no Termo de Referência para realização de todas as atividades a 

serem desenvolvidas ao longo do processo de elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul é de 12 meses, contados a partir 

da assinatura da Ordem de Serviço, que se deu em 19 de julho de 2022. 

Desta forma, a seguir é apresentado o cronograma previsto simplificado em relação 

aos esforços da Comunicação para a divulgação dos trabalhos, considerando a 

realização de eventos previstos no processo de elaboração do Planmob. Destaca-se 

que podem ocorrer modificações no cronograma, desde que em comum acordo entre 

a URBTEC™ e a Prefeitura Municipal. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

1 e 2 

Técnica 

Reunião Inicial 1 Reunião 
Reunião Inicial de Assinatura da 

Ordem de Serviço 
19/07/22 Press-release de cobertura do evento 

Reuniões 
periódicas 
internas 

1 Reunião Plano de trabalho e de comunicação 19/07/22 Registros em imagem e texto. 

Reuniões 
periódicas 
internas 

1 Reunião 
Alinhamento Pesquisas e 

Levantamentos 
29/07/22 Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 1 Reunião 
Mobilidade x Inovações 
tecnológicas, turismo e 

desenvolvimento regional 
09/08/22 

Convites por e-mail; 
Registros em imagem e texto. 

Reunião Extra 1 Reunião DIGEO/SEPLAN 10/08/22 - 

Reuniões 
periódicas 
internas 

1 Reunião 
Desenvolvimento da identidade 

visual 
10/08/22 Registros em imagem e texto. 

Comunitária 
Leitura 

Comunitária 
1 Oficina 

Temáticas – 1) Sistema cicloviário; 
2) Transporte público 

11/08/22 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

3 Técnica 
Reuniões 
periódicas 
internas 

1 Reunião 
Produtos entregues, pesquisas e 

levantamentos e calendário previsto 
25/08/22 Registros em imagem e texto. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

Reuniões 
periódicas 
internas 

3 Reuniões a definir 

Setembro até 
primeira 

semana de 
outubro 

Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 1 Reunião a definir 
Previsão 
semana 

26/09/2022 

Convites por e-mail; 
Registros em imagem e texto. 

Café World 1 Oficina a definir 
Previsão 
semana 

26/09/2022 

Convites por e-mail; 
Registros em imagem e texto. 

Comunitária 

Leitura 
Comunitária 

1 Oficina a definir 
Previsão 
semana 

26/09/2022 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Leitura 
Comunitária 

4 Workshops a definir 
Previsão 
semana 

26/09/2022 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

4 Técnica 
Reuniões 
Periódicas 
Internas 

5 Reuniões a definir 

Terceira 
semana de 
outubro até 

segunda 
semana de 
dezembro 

Registros em imagem e texto. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

Leitura Técnica 2 Reuniões a definir 
Previsão 
semana 

24/10/2022 

Convites por e-mail; 
Registros em imagem e texto. 

Comunitária 

Leitura 
Comunitária 

3 Oficinas a definir 
Previsão 
semana 

21/11/2022 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Leitura 
Comunitária 

3 Workshops a definir 
Previsão 
semana 

24/10/2022 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Apresentações à 
Comunidade 

2 Apresentações a definir 
Previsão 
semana 

21/11/2022 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

5 Técnica 

Reuniões 
periódicas 
internas 

4 Reuniões a definir 

Quarta semana 
de dezembro 
até segunda 
semana de 
fevereiro 

Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 1 Reunião a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

Café World 1 Oficina a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

Comunitária 

Leitura 
Comunitária 

3 Workshops a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Apresentações à 
Comunidade 

1 Apresentação a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

6 

Técnica 

Reuniões 
periódicas 
internas 

2 Reuniões a definir 

Quarta semana 
de fevereiro até 

segunda 
semana de 

março 

Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 1 Reunião a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

Comunitária 
Leitura 

Comunitária 
3 Workshops a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

7 

Técnica 

Reuniões 
periódicas 
internas 

2 Reuniões (as 
mesmas da 

etapa 6) 
a definir 

Quarta semana 
de fevereiro até 

segunda 
semana de 

março 

Registros em imagem e texto. 

Café World 1 Oficina a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

Comunitária 

Leitura 
Comunitária 

3 Workshops a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Apresentações à 
Comunidade 

1 Apresentação a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

8 Técnica 

Reuniões 
periódicas 
internas 

2 Reuniões (as 
mesmas da 
etapa 6 e 7) 

a definir 

Quarta semana 
de fevereiro até 

segunda 
semana de 

março 

Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 1 Reunião a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

Treinamento 8 horas a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 
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Cronograma de Eventos — Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

Etapa Natureza 
Tipo (conforme 

TR) 
Quantidade Assunto/descrição Data Esforços da Comunicação 

Comunitária 

Leitura 
Comunitária 

2 Workshops a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Apresentações à 
Comunidade 

1 Apresentação a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

Audiência Pública 
1 Audiência 

Pública 
a delimitar melhor A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 

9 

Técnica 

Reuniões 
periódicas 
internas 

9 Reuniões a definir 

Quarta semana 
de março até 

segunda 
semana de 

julho 

Registros em imagem e texto. 

Leitura Técnica 3 Reuniões a definir A definir 
Convites por e-mail; 

Registros em imagem e texto. 

Comunitária 
Apresentação 

Final 
1 Apresentação 

Final 
a definir A definir 

Convites por e-mail; 
Cobertura jornalística; 

Divulgação pré e pós por meio de 
publicação de press-release e peças 

de redes sociais. 
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