
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O presente documento diz respeito ao Relatório de Atividades 02, 

produzido durante a Etapa 03 e 04 do processo de elaboração do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, decorrente do 

Contrato nº 240/2022, celebrado no dia 05 de julho de 2022. 

Sua organização está estruturada de forma a atender as solicitações 

presentes no Termo de Referência - TR que orienta a elaboração do 

Plano Diretor de Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul (PlanMob). 

O conteúdo versa sobre os eventos realizados na Etapa 03 e 04, seus 

registros fotográficos, memórias e listas de presença.
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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 

 



Relatório de Atividades 01                                                                                                                                                                               

 

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 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 de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Suplente — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 
 

Suplente — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 
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Suplente — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

Titular — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

Suplente — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) 

Suplente — Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) 

Titular — Gabinete do Prefeito 

Suplente — Gabinete do Prefeito 

Titular — Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Suplente — Procuradoria Geral do Município (PGM) 

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) 
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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) 

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

Titular — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

Suplente — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

Titular — Secretaria Municipal da Habitação (SMH) 

Suplente — Secretaria Municipal da Habitação (SMH) 

Titular — Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SMDETE) 

Suplente — Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SMDETE) 

Titular — Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Suplente — Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Titular — Secretaria Municipal da Cultura (SMC) 
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Suplente — Secretaria Municipal da Cultura (SMC) 

Titular — Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) 

Suplente — Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) 

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) 

Suplente — Secretaria de Governo Municipal (SGM) 

Titular — Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) 

Suplente — Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) 



Relatório de Atividades 01                                                                                                                                                                               

11 
 

Coordenador | Msc. Engenheiro Civil 

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 quadro abaixo sintetiza todos os eventos realizados durante a Etapa 3 – 

Levantamento de Dados e Pré - Diagnóstico e Etapa 4 – Diagnóstico e Prognóstico 

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

Evento  Data 

Reunião Periódica Interna (Virtual) 25/08/2022 

Workshop 1 14/09/2022 

Reunião SEPLAN/DIGEO  14/09/2022 

Workshop 2 15/09/2022 

Reunião Periódica Interna 15/09/2022 

Reunião Periódica Interna (Virtual) 22/09/2022 

Workshop 3 23/09/2022 

Reunião Visita à Concessionária 27/09/2022 

Workshop 4 27/09/2022 

Reunião Periódica Interna 28/09/2022 

Reunião Leitura Técnica 28/09/2022 

Café World 29/09/2022 

Reunião Leitura Técnica 06/10/2022 

Reunião Periódica Interna (Virtual) 11/10/2022 

Oficina Comunitária 1 24/10/2022 

Workshop 5 24/10/2022 

Oficina Comunitária 2 25/10/2022 

Workshop 6 25/10/2022 

Oficina Comunitária 3 26/10/2022 

Reunião Leitura Técnica 26/10/2022 

Oficina Comunitária 4 27/10/2022 

Workshop 7  27/10/2022 

Workshop 8 (Virtual) 08/11/2022 
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Apresentação à comunidade 1 19/11/2022 

Workshop 9 19/11/2022 

Apresentação à comunidade 2 21/11/2022 

Workshop 10 21/11/2022 

Reunião Leitura Técnica 22/11/2022 
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Data: 25/08/2022 

Horário: 10:00 – 11:30  

Local: Online via Microsoft Teams. 

Participantes: Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Mariana Andreotti (URBTEC™), 

Alceu Dal Bosco Jr. (URBTEC™), Rodrigo Otávio F. P. de Oliveira (URBTEC™), 

Vanessa Fontana Kerecz (URBTEC™), Gabriela Munhoz (URBTEC™), Carla 

Lampert (SMTTM), Adair Bianchi (SMTTM), Igor Machado (SMTTM), Angélica Vicenti 

(SMTTTM). 

Pauta: Acompanhamento periódico do Plano. 

 

 

Após apresentação da pauta da reunião, reforçou-se a entrega dos produtos P1 e P2, 

ressalvando-se o caráter preliminar dos envios e a possibilidade de alterações 

mediante validação da equipe técnica. Carla Lampert comentou que o Plano de 

Comunicação foi repassado à equipe de comunicação do gabinete da prefeitura para 

análise, com exceção do calendário de eventos que será analisado internamente na 

secretaria. Já o Plano de Trabalho está sendo revisado pela ETM, com revisões 

iniciais focadas nas pesquisas e levantamentos. Carla também validou a data para a 

primeira medição, acordada para o dia 30/08. 

Sobre as pesquisas e levantamentos, apresentou-se a proposta de trechos para 

entrevistas e levantamentos com pedestres e ciclistas e os critérios observados. Carla 

solicitou que para reuniões futuras, a apresentação seja enviada com antecedência, 

juntamente dos itens do TR que serão abordados. Solicitou também que haja mais 

tempo para a equipe avaliar os trechos, não havendo a possibilidade de formalizar a 

proposta na presente reunião. Igor Machado complementou que alguns trechos 

podem ser revisados para contemplar as particularidades do município, o que será 

feito por ele e por Adair Bianchi. Acordou-se o reenvio do mapeamento em .KMZ, 
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juntamente da apresentação. Bianchi perguntou se as edições podem ser realizadas 

no mesmo arquivo, respondida com acordo pela equipe consultora. Carla propôs o 

envio da revisão dos mapas para os dias 29 ou 30/08, também com acordo da equipe 

consultora. Carla perguntou sobre a sobreposição de trechos, e como se dará o 

levantamento nestes. Respondeu-se que está sendo planejado contemplar todos os 

levantamentos possíveis nos trechos selecionados, dado o formato de levantamento 

por vídeo. Sobre as rotas cicloviárias existentes, mostrou-se as que estavam 

demarcadas no arquivo .DWG, e a existência de outras rotas mapeadas. Acordou-se 

enviar para a ETM informações sobre o aplicativo STRAVA, e sua utilização por 

órgãos públicos. Bianchi enfatizou que para a abordagem de ciclistas, é possível que 

os principais trechos utilizados sejam nas perimetrais e nos pontos de saída da cidade, 

e propôs que as pesquisas de perfil do usuário sejam realizadas nestes locais.  

Sobre as pesquisas em Equipamentos de Apoio, Bianchi perguntou sobre a 

metodologia que será adotada nos levantamentos nos centros de apoio logístico. 

Propôs a pesquisa no centro logístico Porto Seco. Carla sugeriu a inclusão de um 

posto de gasolina que seja importante para o abastecimento de veículos de carga. 

Apresentou-se a dúvida do quanto ao entendimento do objetivo das entrevistas em 

apoio logístico, ao qual respondeu-se que não seria contemplado por entrevistas em 

grandes empresas, como foi proposto no Plano de Trabalho. Após breve discussão, 

acordou-se substituir os demais pontos de apoio logístico requisitados no TR por dois 

postos de repouso de veículos pesados, focando as pesquisas nos equipamentos em 

si, e não nas cargas que estão sendo transportadas.  Ademais, propôs-se adicionar 

também estações centrais de transporte nos levantamentos. Sobre as pesquisas com 

centros de geração de carga, propôs-se buscar contato via formulário com algumas 

empresas importantes na logística de carga municipal. Carla enviará o contato de um 

ator do setor de logística. 

Sobre os pontos de pesquisa com motoristas, Igor sugeriu mover o ponto próximo ao 

Desvio Rizzo mais ao oeste para contemplar o tráfego na RS-453. Bianchi perguntou 

sobre o método de contemplar apenas o sentido de entrada, o qual foi respondido que 

o objetivo principal é contemplar o fluxo de entrada ou de passagem, sendo mais 
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importante do ponto de vista de mobilidade compreender como estes se deslocarão 

dentro do município. Não houveram apontamentos sobre os demais pontos.  

Sobre os levantamentos de inventário físico e de vias, Carla afirmou que será 

verificado com a equipe responsável pelo estacionamento sobre estudos e dados 

existentes. Sobre os pontos de contagens volumétricas, reiterou-se a metodologia de 

escolha, e Bianchi afirmou que os pontos serão revisados pela prefeitura a fim de 

reduzir o número de pontos e alinhar os que são prioritários para a contagem de 

pedestres.  

Sobre as pesquisas domiciliares, Carla perguntou sobre a divulgação das pesquisas 

e a possibilidade de complementar as pesquisas com formulários online. Respondeu-

se que não se realiza a mistura de formatos pois isto interfere no tratamento 

estatístico, mas que há a possibilidade de formulários complementares para fins 

específicos como modos ativos. Perguntou-se sobre os dados de cadastro imobiliário, 

o qual Carla sugeriu que seja tratado com a equipe do DIGEO. Propôs-se a 

preparação de material explicativo sobre as pesquisas domiciliares para auxiliar na 

divulgação.  

Sobre as pesquisas realizadas no sistema de Transporte Coletivo, confirmou-se a 

substituição da pesquisa de embarque e desembarque pela OD embarcada. Igor 

complementou que existe o mapeamento prévio desatualizado no arquivo .DWG 

fornecido. Sobre os levantamentos nos corredores de transporte, propôs-se separar 

os levantamentos de velocidade dos de retardamento, sendo o primeiro levantamento 

feito pelos registros de GPS embarcados, e os retardamentos realizados por veículo 

teste nos horários de pico, com acordo da ETM. Propôs-se também a análise fora dos 

corredores em trechos considerados críticos, como a BR-116, a Av. Rio Branco. 

Bianchi complementou a motivação de se verificar a variação de velocidades em 

decorrência de conversões a direita pelos corredores de TC. 

Acordou-se repassar para a ETM os requisitos para contratação de pesquisadores, 

para contato com o ator indicado (concessionária). 

Sobre o calendário, Carla informou que o dia 20/09 é o feriado regional do Dia do 

Gaúcho, fato que pode interferir na realização das pesquisas, além da realização de 
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eventos da Semana Farroupilha. Propôs-se que durante estes dias sejam priorizadas 

as pesquisas de satisfação do usuário para reduzir a interferência do período atípico. 

Apresentou-se que está sendo previsto, aproximadamente, entre 30 e 45 dias de 

levantamento de dados para contemplar todas as requisições. Solicitou-se o 

empréstimo de um espaço em local para ser utilizado como “escritório de apoio”. Igor 

sugeriu o uso da sala de reuniões da SMTTM, mas que será também conversado com 

a SEPLAN sobre a disponibilidade de espaço. Carla sugeriu que seja realizada uma 

reunião com o Conselho durante a viagem da semana do dia 12/09. Propuseram-se, 

como exemplo de atores para realização dos workshops, além dos mencionados 

previamente os contatos sindicato de transportadores, responsáveis pelo fretamento. 

Igor mencionou a existência de um trabalho acadêmico sobre rotas acessíveis na 

região central de Caxias do Sul, e acordou enviá-lo para a equipe consultora. Carla 

sugeriu a realização de uma reunião virtual com o Conselho Municipal de Mobilidade, 

realizadas usualmente nas quintas-feiras. 
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Data: 14/09/2022 

Horário: 08:55 – 10:30 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), Rodrigo de Oliveira 

(URBTEC™), Angélica Vicenti (SMTTM), Rodrigo Tolves (SMTTM), Carla Franciele 

Rodrigues Lambert (SMTTM), Luis Rodrigues (Nomas Caxias), Eder Martini (SMTTM) 

e Jordana Fin (SENTUR). 

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e apresentações dos 

participantes sobre os temas de estacionamento rotativo (parte 1) e cicloturismo (parte 

2). 

 

 

A Parte 1 do Workshop foi iniciada às 8h55, com enfoque no sistema de 

estacionamentos rotativos de Caxias do Sul. Alceu apresenta a agenda do encontro, 

expondo o início das pesquisas na semana em questão. Após apresentar a empresa 

de consultoria URBTEC™, Alceu inicia a explicação do que é um Plano de Mobilidade 

e sua importância para a cidade de Caxias, ao que Rodrigo Tolves comenta que a 

questão da acessibilidade é a maior problemática enfrentada pelo sistema rotativo, 

pois as vagas exclusivas para PcD e idosos não estão com a quantidade exigida e 

existem impeditivos para adequação das vagas em muitos locais. 

Segundo a Resolução 909 do CONTRAN, as vagas para PcD devem ter um tamanho 

específico (7 metros), porém muitas estão com 5 metros, que é o tamanho de vagas 

comuns. E nesse sentido, a concessionária tem 5 anos para adequação das vagas. 

Tolves também cita a região central com as faixas exclusivas para ônibus como um 

ponto negativo, pois as vagas devem ser todas à esquerda, que dificultariam a saída 

dos passageiros. Também na região central, Tolves comenta sobre as esquinas que 
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“estreitam” a via, retirando espaço que poderia auxiliar na colocação das vagas para 

PcD, indicando que uma solução seria retirar esses estreitamentos. Ainda como 

solução, as vagas poderiam ser alocadas no meio das quadras, e não nos inícios. 

Tolves confirma que todas as vagas não comuns estão sendo adequadas para seguir 

o previsto pela resolução CONTRAN, retirando vagas de gestantes e outros, apesar 

da existência de lei municipal mencionada por Carla (e citada no TR), mantendo-se 

somente vagas para PcD e idosos. 

Sobre a situação atual do sistema de rotativos, cuja concessionária é a Rek Parking, 

Tolves menciona que está havendo a troca de toda a sinalização horizontal e vertical, 

bem como dos parquímetros, que estão sendo modernizados e já implementados em 

alguns pontos. Não obstante, ainda sobre as vagas para PcD e idosos, há tratativas 

sendo feitas para que a empresa arque com os custos para adequação da 

infraestrutura para estas vagas. 

Sobre o faturamento, Tolves comenta que parte vai para o Funtran, para custeio do 

transporte coletivo, e parte vai para a Secretaria de Assistência Social. O recebimento 

é feito através dos parquímetros, estabelecimentos parceiros, mas a maior parte 

(cerca de 70%) atualmente vem de pagamento pelo aplicativo da concessionária, que 

apresenta diversas outras funcionalidades e permite ao usuário receber lembretes 

sobre o tempo de permanência nas vagas. A empresa também iniciou o serviço de 

divulgação da disponibilidade de vagas, com planos futuros para adicionar sensores 

e numeração das vagas, para evitar várias renovações de um mesmo veículo, o que 

reduz a rotatividade. 

As tarifas serão corrigidas segundo o IGP-M, conforme lei que prevê as regras para 

tal. Carla menciona que pode encaminhar a lei em questão para a consultoria. 

Outro ponto levantado tem relação com as multas aplicadas a quem não faz o 

pagamento ou renovação, cujo valor de 40 reais somente é exigido quando o fiscal 

verifica o veículo a ser autuado. Além disso, a multa, se não paga, não gera infração 

com multa maior, a não ser que a fiscalização de trânsito tenha autuado o veículo 

também. Quanto à autuação, está em exercício e com planos de expansão, a 

autuação de veículos via OCR. 
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Como projeto em andamento, Tolves menciona o aumento das áreas de cobrança, 

que segundo ele estão defasadas. A área Azul, com maior demanda e, portanto, de 

maior valor para estacionamento, será aumentada para ocupar locais que hoje são da 

área Verde, onde há menor demanda comparativamente e com valor menor. Da 

mesma forma, regiões lindeiras à área Verde, onde hoje não há estacionamento 

rotativo, passarão a ter, devido ao alto uso observado recentemente. Tolves comentou 

que o mapeamento dessas áreas previstas já está no mapa em CAD da cidade e pode 

ser fornecido para a equipe. 

Perto do encerramento da Parte 1 do Workshop, Alceu apresenta os próximos passos 

do Plano e o cronograma previsto, relembrando o caráter multimodal e multidisciplinar 

do Plano de Mobilidade. Tolves sugere, nesse sentido, que poderiam ser pensadas 

facilidades para integração do estacionamento rotativo com outros modos de 

transporte, para que esse sistema tenha um papel na intermodalidade municipal. Além 

de facilidades e infraestrutura, Tolves cita um Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) da cidade de Chapecó-SC relacionado com modalidades de licitações, 

que pode servir de exemplo para estruturar o edital do rotativo com a previsão dessas 

questões mais abrangentes de integração. 

Devido ao atraso no início da reunião, Carla agradece aos presentes e encerra a Parte 

1 do Workshop às 9h45. 

A Parte 2 do Workshop foi iniciada às 9h55, com enfoque no cicloturismo. Carla 

relembra aos presentes que será feito o evento Café World no dia 29 de setembro 

com todas as secretarias. Da mesma forma, sugere à equipe da URBTEC™ que, para 

os eventos futuros do Plano, pode-se considerar a agenda interna da prefeitura. 

Alceu inicia a apresentação novamente, apresentando toda a agenda prevista. 

Rodrigo apresenta as seções referentes às etapas do Plano de Mobilidade e à 

explicação da etapa atual, de levantamentos e pré-diagnóstico. 

Finalizada a apresentação da URBTEC™, Luis M. Rodrigues, representante da 

Nomas Caxias, inicia sua apresentação. Luis comenta que a Nomas é a responsável 

pelas rotas cicloturísticas existentes e é associada à ABNT, garantindo que todas as 

normas (aproximadamente 40) que dão suporte e têm impacto em rotas cicloturísticas 
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sejam contempladas nos trechos. Ao longo da apresentação, focada em demonstrar 

a iniciativa e as rotas existentes em Caxias, Luis menciona a percepção de que os 

usuários de rotas cicloturísticas buscam por estradas não-pavimentadas, o que está 

relacionado ao tipo de atividade buscada. As rotas existentes, nesse sentido, não 

apresentam infraestrutura de pavimento, apenas sinalização de indicação e auxílio 

aos ciclistas. 

A iniciativa “Curta Caxias de Bike” é citada como exemplo de ação coordenada que 

incentiva o uso da bicicleta, inclusive para turismo no município. Carla comenta que 

diversas secretarias estão envolvidas na iniciativa. 

Luis, então, começa a apresentar as diferentes rotas cicloturísticas existentes no 

município. Pontua-se: 

• Rota 1 – Interparques: rota de principal interesse dos usuários. A rota passa 

por diversos equipamentos públicos de lazer, especialmente parques, e passa 

também por trecho urbano considerável; 

• Rota 2 – Das Colônias: rota à Leste da mancha urbana, que passa por alguns 

distritos, mas sem passagem por trecho do limite urbano; 

• Rota 3 – Trentina: à Sudoeste da mancha urbana, também sem passagem pelo 

trecho urbano, é a maior rota do município. Nela, também há um trecho menor, 

alternativo, que permite aos ciclistas efetuarem o menor circuito dentre os exis-

tentes. Luis comenta que o menor circuito ajuda na “iniciação” de novos ciclis-

tas que buscam o uso da bicicleta para lazer. 

O projeto, como um todo, está na fase de implantação das sinalizações. Carla requisita 

os arquivos existentes relacionados a projetos em andamento ou previstos. 

O grupo UNICA (União dos Ciclistas de Caxias) foi mencionado como interessados, 

que podem ter sugestões para novos trajetos, principais rotas usadas na cidade e 

cuidados a serem tomados nas rotas. 

Na discussão sobre as rotas e suas estruturas, comenta-se sobre a possibilidade de 

novas rotas que conectem as rotas já existentes, pois estas estão isoladas e, por 

vezes, longe da mancha urbana, o que leva a usuários utilizarem meios motorizados 

de locomoção para chegarem até as rotas e efetuarem os circuitos de bicicleta. 
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Da mesma forma, menciona-se a importância de pontos de apoio, que ainda não 

existem nas rotas atuais. Luis, nesse sentido, dá o exemplo dos pontos de apoio feitos 

com containers, que se definem como estações completas com diversas amenidades 

para auxiliar os ciclistas. Estas estações foram implementadas em Florianópolis, a 

partir de Parceria Público-Privada (PPP). Além dessas, Luis lembra também um 

projeto de poste de apoio a ciclistas, que serve como suporte para pequenos reparos 

na bicicleta. O poste é iniciativa de André Guznel. 

Na sequência, Luis apresenta o Guia das Rotas Cicloturísticas de Caxias, cuja 

distribuição é feita por meio da página online do grupo Nomas. Carla dá a ideia de 

adicionar o documento ao site do Plano de Mobilidade. 

Alceu pergunta se as rotas são focadas mais em turismo ou se há um tratamento, ou 

atenção, para usos diversos como lazer e esportes. Luis comenta que não há 

diferenciação na concepção dos trechos, mas que as informações de cada rota 

possibilitam essa distinção por parte dos usuários. 

Alceu também pergunta se as rotas são concebidas considerando uso por parte de 

pedestres, para caminhadas de turismo, esporte e lazer. Luis responde que não, estas 

rotas são preparadas principalmente para ciclistas, mas que há rotas pensadas para 

caminhadas. Carla pede que esta discussão seja feita em um evento próprio para 

tratar de caminhada. 

Considerando a reunião agendada na sequência, Carla encerra a reunião. 
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Data: 14/09/2022 

Horário: 11:00 – 11:30 

Local: Secretária Municipal do Planejamento (rua Alfredo Chaves, nº1333). 

Participantes: Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), Rodrigo Otávio Oliveira 

(URBTEC™), Carla F. R. Lampert (SMTTM), Igor M. Silveira (SMTTM), Marcelo 

Conceição (SEPLAN), Niser Campelo Marques (SEPLAN), Andrigo Salvador 

(SEPLAN) e Fernando Brombatti (SMRHL). 

 

 

A reunião teve como intuito o alinhamento para acesso ao Geocaxias e dados 

georreferenciados do município. 
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Data: 15/09/2022 

Horário: 08:40 – 10:50 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), Rodrigo Otávio Oliveira 

(URBTEC™), Rodrigo Pereira (Sinditranspf), Paulo C. Santos (Sinditranspf), 

Antoninho Pason (Sinditranspf), Trentin (Sinduscon), Ivânio R. Kochhann (SMTTM), 

Igor M. Silveira (SMTTM), Carla F. R. Lampert (SMTTM), Amilton Catanina (SMTTM), 

Valdemar A. Itair Vigalo (SMTTM), Rodrigo Terribile Ross (SMTTM) e Cleberson 

Babetrki (SMTTM),  

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e apresentações dos 

participantes sobre transporte por fretamento no município de Caxias do Sul. 

 

 

O Workshop foi iniciado às 08h40 com Alceu fazendo a apresentação preparada pela 

consultoria URBTEC™. Ao apresentar os conceitos do Plano de Mobilidade, os 

representantes do Sinditranspf (Sindicato dos Transportadores de Passageiros da 

Serra Gaúcha) apontam a ausência do transporte fretado dentre os exemplos de 

transporte coletivo, comentando que geralmente há um apagamento do transporte 

fretado quando se fala apenas de transporte público coletivo, e não do privado 

coletivo. Alceu comenta que estão corretos em apontar esta questão e, ao prosseguir 

com os slides, demonstra a hierarquização dos modos de transporte para 

consideração no Plano de Mobilidade Urbana. Essa hierarquização coloca o 

transporte público coletivo acima do privado coletivo e do táxi, mas que estes são 

prioritários em relação a modos individuais motorizados, reforçando que têm um papel 

importante nos modos coletivos de deslocamento. 
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Prosseguindo com a apresentação, algumas questões são apontadas pelos presentes 

do Sinditranspf: 

• A quantidade de veículos utilizados pelos fretados é muito superior ao utilizado 

pelo transporte público na cidade, demonstrando a importância que o modo tem 

no município de Caxias. Alceu comenta, ao final da reunião, que é importante 

observarmos os registros do número de passageiros para termos um compa-

rativo melhor da representatividade do modo em questão; 

• A quantidade de veículos utilizados para transporte fretado causa impacto lo-

calizado na fluidez, em certos locais e horários, mas no geral garantem uma 

melhor fluidez ao trânsito da cidade por auxiliarem na redução de viagens mo-

torizadas individuais; 

• O transporte fretado garante diversas viagens que poderiam não ser viáveis 

caso os usuários dependessem do transporte público ou necessitassem de ve-

ículos próprios, pois efetuam trajetos de origens e destinos mais complexos; 

• A concepção principal é de que o fretamento e o transporte público são com-

plementares, e não devem serem vistos como competidores. Ambos devem ser 

priorizados e incentivados para que, em conjunto, diminua-se a necessidade 

de viagens individuais motorizadas; 

• A educação é um motivo de viagem bastante importante para as empresas de 

fretamento, que também são responsáveis pelo transporte escolar (com mais 

discussões na sequência da reunião). Além do motivo de trabalho principal-

mente para polos industriais; 

• Ainda existem operadores irregulares, não cadastrados para fornecer o serviço 

de fretamento. 

Carla dá a ideia de preparar formulários para empresas de transporte fretado para 

avaliar a percepção e possíveis proposições para o setor. Além disso, os 

representantes do Sinditranspf apontam a existência de extenso registro de 

passageiros de diversas das empresas, que permitem ao menos a análise dos 

principais locais de destino das viagens, e por vezes das origens. Alceu requisita que 

os dados sejam fornecidos sem as informações pessoais dos viajantes, apenas com 
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origens e destinos e dados relacionados ao deslocamento. Para tanto, será fornecido 

um exemplo de planilha com o formato que os dados podem ser entregues. 

Cita-se a startup Mubi (https://murbi.com.br/), plataforma focada em transporte 

fretado, que se localiza no parque tecnológico da Universidade de Caxias do Sul 

(Tecnoucs). A associação MobiCaxias (https://mobicaxias.com.br/) também é citada 

como grupo de apoio e de interesse em relação ao transporte fretado. A associação é 

descrita, em seu sítio eletrônico como 

“(...) uma importante entidade formada por diversos setores da sociedade 

que discute e propõe soluções para uma Caxias 2040. De que forma 

podemos atrair mais investimentos? Como podemos melhorar o turismo? 

Como facilitar e agilizar o escoamento das mercadorias produzidas em 

Caxias para o resto do país? Essas são algumas das questões discutidas 

pelo MobiCaxias que conta com o envolvimento de 50 entidades e mais de 

200 pessoas (...)” 

Após as discussões durante a apresentação da URBTEC™, o representante do 

Sinditranspf, Rodrigo Pereira, inicia a apresentação preparada pelo sindicato para o 

workshop. 

Como comentado anteriormente, há a percepção de que o transporte fretado é um 

“fantasma urbano”, pois sofre restrições maiores do que a outros modos de transporte, 

ainda que tenham papel relevante nos deslocamentos. Nesse sentido, também 

reforçam que muitas vezes são preteridos por serem considerados competição ao 

transporte público. Mencionam a ação SIM Caxias, em 2017, como sendo a ação da 

administração pública de maior impacto negativo aos operadores de fretamento. 

Apontando-se a complementariedade que o sistema fretado pode prover ao sistema 

público, ressalta-se que o transporte público não opera durante a madrugada, o que 

é efetuado pelo fretamento. Carla, nesse sentido, sugere que se considere propostas 

de integração entre os sistemas, ao que Rodrigo Pereira comenta que já há ações de 

integração, como por exemplo, rotas que alimenta o sistema troncal, mas que sofrem 

dificuldades por não poderem acessar os terminais. 
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Também como dificuldade, Rodrigo Pereira menciona que seria muito proveitoso se o 

fretamento escolar pudesse utilizar as estações para embarque e desembarque de 

alunos. Comenta-se que as escolas já apresentam locais específicos para tanto. Além 

disso, Carla aponta possíveis limitações legislativas para algumas propostas. Em 

resposta, Rodrigo aponta a inovação como premissa legislativa, que pode dar suporte 

para certas propostas. Ele também comenta sobre alguns projetos de inovação, 

relacionados a aspectos de cidades inteligentes, que podem ser inspirações para 

propostas que contemplem o transporte fretado, mas que não se recorda de nomes 

no momento. 

Alceu pergunta o número de ônibus que operam como transporte escolar. Os 

representantes do Sinditranspf citam 167 ônibus como somente escolares, mas um 

total de aproximadamente 560 com permissão para operar como escolar. 

Carla pergunta aos participantes da URBTEC™ se há cidades similares à Caxias do 

Sul, economicamente e com a importância do fretamento como visto na cidade. Alceu 

reponde que é difícil comparar diferentes cidades, pois as condições 

socioeconômicas, ambientais e mesmo de geografia podem alterar as dinâmicas. Ou 

seja, cada cidade é única. Mas comenta que é possível obter inspirações específicas 

a depender do assunto ou setor tratado. 

Alceu pergunta aos representantes do Sinditranspf quantos motoristas estão 

cadastrados e como é o processo para o cadastramento. Os presentes respondem 

que existem entre 1300 e 1500 motoristas. Em relação ao cadastramento, o processo 

é bastante rígido e por vezes impeditivo, com diversos documentos a serem 

fornecidos para os motoristas e ainda mais para cadastramento de empresas 

operadoras. O processo é demonstrado no site da prefeitura. 

Sem nada a acrescentar, Carla encerra a reunião às 10:50. 
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Data: 15/09/2022 

Horário: 11:00 – 11:30 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), Rodrigo Otávio Oliveira 

(URBTEC™), Talivan William Tavares (SMTTM), Carla F. R. Lampert (SMTTM) e 

Alfonso Willenbring Júnior (SMTTM). 

Pauta: Acompanhamento periódico do Plano. 

 

 

A reunião interna teve como objetivo a definição dos próximos eventos do plano e 

atores a serem contatados. 
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Data: 22/09/2022 

Horário: 14:00 – 15:00 

Local: Online Via Microsoft Teams. 

Participantes: Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), Rodrigo Otávio Oliveira 

(URBTEC™), Mariana Andreotti (URBTEC™), Manoela Feiges (URBTEC™), 

Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Talivan William Tavares (SMTTM), Carla F. R. 

Lampert (SMTTM) e Adair Bianchi (SMTTM). 

Pauta: Acompanhamento periódico do Plano. 

 

 

A reunião buscou alinhar as próximas viagens técnicas e o cronograma de eventos do 

PlanMob. 
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Data: 23/09/2022 

Horário: 11:30 – 13:30 

Local: CDL – 4º andar (rua Sinimbu, nº 1415) e videoconferência. 

Participantes: Representantes da CDL e URBTEC™ e outros convidados.  

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e apresentações dos 

participantes sobre os temas de comércio e polos geradores de viagem. 

 

 

Reunião iniciou com a apresentação de todos os participantes. CDL fez uma 

introdução da reunião e Secretário comentou sobre a ansiedade e interesse pela 

elaboração do PlanMob. Ressaltou a importância e expressividade do CDL no 

município. 

Comentou que eles têm uma área de pesquisa muito relevante e essa proximidade é 

de grande importância. Também esclareceu que os eventos comunitários estão 

previstos para após a eleição. Além disso, disse que os levantamentos e pesquisas já 

estão sendo realizados. 

Explicou a necessidade de contratação da URBTEC™ e introduziu a apresentação da 

consultoria, a qual apresentou o histórico da empresa, os objetivos do PlanMob e o 

cronograma do plano. 

A CDL colocou a preocupação de entender a situação atual do município e já prever 

cenários futuros. Cuidado na parte de levantamento de dados para compatibilizar 

teoria e prática. O Secretário esclareceu que todas as secretarias estarão envolvidas 

nesse plano. Carla destacou que o transporte coletivo representado nos slides 

também inclui outros tipos de modo. 

Manoela falou que é impossível trabalhar a mobilidade sem entender o território. O 

comércio interfere na mobilidade, assim como os demais uso do solo. A mobilidade 
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faz a amarração entre todas elas. Também destacou que o PlanMob é um plano 

setorial, compreendendo um planejamento futuro. 

Foi dada sequência na apresentação e o secretário comentou que a busca por 

informações tem sido em todos os grupos da sociedade. Foi perguntado sobre a fonte 

de informações atuais e se há a previsão de algum tipo de disponibilização de dados 

após a finalização do Plano. 

Manoela destacou que o monitoramento e dados utilizados: concessionária já nos 

passou os dados. O monitoramento é parte do PlanMob e é fundamental para 

implementação do Plano. 

Hoje dependendo do tipo de empreendimento é solicitado um pgt. Isso será atualizado 

após o Plano? Manoela esclareceu que sim, porque isso é necessário constar na 

legislação. Além disso, destacou que atualmente não se fala mais pgt e sim pgv. O 

plano irá indicar o que é necessário adequar quanto a esse assunto. Na sequência 

apresentou os eventos que englobam o Plano e o secretário reforçou a questão da 

divulgação e participação da sociedade como um todo. Carla destacou que os eventos 

serão recorrentes em todas as fases. 

Secretário comentou que estão em contato frequente com MDR e CAF, além de outras 

partes. Na próxima semana haverá uma reunião com o conselho de mobilidade. 

O CDL questionou sobre a intenção de conversar com os lojistas, sobre a percepção 

em relação à mobilidade. Até quando isso poderia ser enviado? Manoela comentou 

que seria importante o envio até outubro. 

Em relação ao site, o secretário comentou que poucas pessoas utilizam o site. 

Necessário fazer o formulário especifico pra os lojistas? Estudo para entender 

necessidade dos lojistas e consumidores. De forma presencial mesmo. Manoela disse 

que isso pode colaborar com o diagnóstico. Irão repassar esse estudo para 

validarmos. 
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Data: 27/09/2022 

Horário: 14:30 

Local: Concessionária VISATE (rua Júlio Calegari, nº 940). 

Participantes: Alceu Del Bosco Júnior (URBTEC™), Gustavo Taniguchi (URB-

TEC™), Mariana Andreotti (URBTEC™), Carla Franciele Rodrigues Lampert 

(SMTTM), Cleberson Babetzki (SMTTM), Renato de Oliveira (SMTTM), Valdemir Vie-

gas (SMTTM), Fernando Ribeiro (VISATE), Lisandra Fortuna (VISATE) e Gustavo dos 

Santos (VISATE). 

Pauta: Visita técnica à concessionária VISATE. 

 

 

A Reunião iniciou com a apresentação do Diretor Executivo da URBTEC™ Gustavo 

Taniguchi. Comentou-se sobre a necessidade de estruturação da Prefeitura e também 

sobre a atuação da Concessionária, que ocorre há 36 anos e que tem necessidade 

de atualizações de algumas linhas.  

Foram apresentadas algumas caracterizações da frota: são 240 ônibus divididos em 

72 linhas urbanas atuantes em quatro distritais; a bilhetagem ocorre desde 1999, a 

idade média dos veículos é de 6,68 e são 100% acessíveis. Comentou-se também 

que 90% das paradas não estão estruturadas, que a topografia da região dificulta a 

mobilidade, sobre a linha Forqueta e por fim em relação à racionalização das linhas.  

Fernando perguntou se a ideia da reunião seria entender a situação atual ou realizar 

proposições. Gustavo respondeu que as duas situações serão contempladas. Fer-

nando perguntou se é possível propor mudanças. Carla sugeriu que fosse apresen-

tado nos eventos essas questões. Fernando comentou ainda que o Poder Público 

pode ser um empecilho para mudanças. Ressaltou-se que este é um momento de 

oportunidade para mudanças e grandes expectativas, porém existem as dificuldades 

políticas. 
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Em seguida foram pontuadas questões importantes do transporte coletivo e mobili-

dade: 

▪ Abertura das estações ao invés de fechá-las (EPI Floresta e Imigrante); 

▪ Cores dos ônibus podem ser impeditivos; 

▪ Rodízio da carros; 

▪ Zona norte como área que mais utiliza o sistema de transporte público; 

▪ Necessidade de agregar investimentos e serviços para estações de transbordo, 

nos terminais; 

▪ Falta de demanda após as 20hrs. 

Após tratarem destes tópicos a reunião deu-se por encerrada. 
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Data: 27/09/2022 

Horário: 09:00 – 11:00 

Local: Sala de reuniões da SEPLAN – 2º andar (rua Alfredo Chaves, nº 1333). 

Participantes: Tarcísio, Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Mariana Andreotti (URB-

TEC™), Sérgio Luiz Zacarias (URBTEC™), Afonso Willenbrig (SMTTM), Carla Fran-

ciele Rodrigues Lampert (SMTTM), Margarete Bender (Secretaria de Planejamento), 

Maurício Batista (Secretaria de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos) e Mau-

rício D’ávila (Diretor do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani),  

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e apresentações dos 

participantes sobre aeroportos e sistema ferroviário. 

 

 

O evento iniciou com uma breve apresentação feita pela Margarete Bender, da Secre-

taria de Planejamento. 

Maurício Batista, Secretário Municipal de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recur-

sos, comentou a respeito do novo Aeroporto Vila Oliva. Alguns tópicos tratados sobre 

o tema foram:  

▪ Acesso em Gramado (para atrair turismo);  

▪ Falta de contagens (que ainda serão realizadas);  

▪ Desativação do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani;  

▪ Possibilidade de expansão na área urbana;  

▪ Informações sobre o fluxo em Caxias, Gramado e outras cidades;  

▪ Atenderá grande parte das cargas; 

▪ Dependerá da oferta de voos (Porto Alegre), e que deverão existir quatro voos 

para São Paulo e Rio de Janeiro 
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▪ Potencial da Serra (existe demanda, mas depende de outros fatores) 

▪ Demanda dos empresários para fazer a nova zona industrial próxima ao entorno 

do Aeroporto; 

▪ Entroncamento Rota do Sol até divisa Gramado (dentro da concessão) e o pe-

dágio na divisa com Gramado; 

▪ Concessionária ofereceria ônibus executivo; 

▪ Previsão de conclusão da EPL (aproximadamente 180 dias), final do 1º Trimes-

tre, início do 2º Trimestre; 

▪ Importância de entender a demanda e o impacto da rede, ressaltando questões 

como: 

o Potencial Construtivo do Aeroporto (Transferência do valor do terreno, 

posse econômica); 

o Contrapartidas do novo Aeroporto; 

o Bens reversíveis; 

o Concessão não tem prazo limite (utilizam 25 anos); 

o Demanda potencial (ampliar pista ou terminal vai ficar a critério da con-

cessionária); 

o Maior parte dos voos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais 

entre outros; 

o Concessionária criar possibilidade de rotas. 

 

Em seguida, o Maurício D’ávila, que está há 4 ano na direção e 10 anos atuando na 

área, realiza uma apresentação sobre o Aeroporto existente. Maurício explica que o 

aeroporto comporta quatro voos/destinos diários (com previsão de mais uma para o 

Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, pela empresa GOL).  

Em 2019 houve o recorde de 240 mil passageiros no ano, e há expectativa de ultra-

passar esse número até o fim do ano corrente. Comentou-se também que a pista atual 

possui 1.670 metros com 30 metros de largura (o ideal seria 45 metros). O Prefeito 
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retornou CVC para Caxias do Sul aumentando o fluxo turístico. O terreno do Aeroporto 

é do município, através da outorga do Estado e não gera receita para o Município.  

O Aeroporto também serve como base para brigada militar e na pandemia teve seus 

voos completamente parados. O transporte de cargas é feito pelas companhias Azul 

e Gol (a Latam não é comportada). 

Ainda em relação ao Aeroporto, se iniciou uma conversa sobre os seus impactos no 

entorno. Foi comentado que a atividade gera barreiras e que se deve prever um novo 

tipo de ocupação (de preferência de uso público, como parques), deve-se também 

existir limitação de altura de pavimentos com entorno de residências unifamiliares. 

Comentou-se que, tirando o aeroporto, haverá um “boom” imobiliário, com bairros re-

sidenciais.  

Para a mobilidade do entorno, sugeriu-se uma ligação transversal auxiliar na região e 

Carla comentou que isso pode ser previsto no PlanMob. Margarete comentou que 

tudo dependerá do zoneamento proposta para região, que é apta ao adensamento 

demográfico. Gustavo completou sugerindo que o PlanMob poderá indicar possíveis 

ligações, auxiliando o futuro do município. 

Finalizando, em um primeiro momento, a conversa sobre os aeroportos, Gustavo Ta-

niguchi iniciou a apresentação da consultoria URBTEC™. Margarete solicitou que se 

desse foco na participação popular e que se divulgasse o formulário. Gustavo comen-

tou sobre a necessidade de iniciar o planejamento e pensar a longo prazo.  

Sobre o Transporte Público, Margarete comentou que antes existia o tipo radial e de-

pois começaram a utilizar a troncalização. Questionou-se o motivo pelo qual o usuário 

não utiliza as estações de transporte e, ainda, qual seria a sua deficiência. Foi res-

pondido que é necessário a integração dos diferentes modos de transporte.  

Comentou-se que em 50 anos Caxias do Sul ganhou relevância econômica, a cidade 

foi se expandindo e a mobilidade ficou comprometida. O Secretário Alfonso comple-

mentou ainda que Caxias duplicou em 30 anos, mas que, no entanto, não houve um 

planejamento para isso.  

Em seguida, Margarete ressaltou a importância da BR-116. Comentou-se sobre o fe-

nômeno da conurbação com as cidades Flores da Cunha e Farroupilha na Região 
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Metropolitana da Serra Gaúcha e também sobre a dificuldade do regimento das regi-

ões metropolitanas.  

Retomou-se a conversa sobre os aeroportos e Margarete comentou sobre a disponi-

bilização do local para o novo aeroporto (com área de 400 HA) além dos acessos, 

entre outras questões. Foi destacado a necessidade de trabalhar o zoneamento e a 

estruturação viária na região. Comentou-se sobre o sítio aeroportuário dentro da área 

de preservação permanente e que o projeto prevê um terminal de cargas.  

Em seguida, foi comentado que existe no entorno áreas rurais que produzem hortifruti 

que provavelmente iriam mudar com a vinda do aeroporto. Foi comentado também 

sobre a Rota do Sol, rodovia que modificou a produção e o panorama da região, bem 

como sobre a pavimentação das estradas principais, que facilitou o escoamento, agre-

gando valor para a agroindústria.  

Tarcísio iniciou o assunto sobre a Ferrovia, comentou que a linha entrou em desuso e 

que existem ocupações ao redor dela. Existem três estações e a estação central, su-

geriu-se a revitalização de algumas para uso diverso. 

Foi relembrado o Seminário ocorrido em 2008 e a questão do Trem Regional e as 

suas implicações. O EIV foi entregue em 2012, quando houve uma grande movimen-

tação política. Foi trazido a contextualização histórica desse tema, ressaltando que o 

projeto previa a integração entre cinco municípios, e surgiu-se a alternativa do VLT.  

Em 2013 ocorreu a audiência pública e, a alternativa de um novo leito (ponto de vista 

econômico) com aproximadamente 50 minutos entre Caxias do Sul e o município de 

Bento. A União tem propriedades sobre as estações, tombadas pelo IPHAN, onde já 

há solicitação de projeto de restauro. Comentou-se também sobre a possibilidade de 

um Parque Linear, trazendo lazer, mobilidade, etc. Por fim, foi comentado sobre a 

desvalorização dos trechos do trilho e como a regularização pode reverter isso.  

De maneira mais ampla, foi ressaltado que o Transporte Ferroviário depende da inte-

gração com outros entres. Foi comentado ainda que não há volume expressivo de 

transporte de cargas pela ferrovia, e que este ocorrerá via o novo aeroporto e pelo 

Porto Arroio do Sal. 
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Finalizando o evento, comentou-se que o PDDI tem um artigo que comenta sobre a 

estrutura ferroviária, e foi solicitado que sejam enviados os arquivos para a consulto-

ria.  
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Data: 28/09/2022 

Horário: 8:00 – 8:30 

Local: Salão Ordovás (rua Luiz Antunes, nº 312). 

Participantes: Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Marina Andreotti (URBTEC™), Alceu 

Dal Bosco Junior (URBTEC ™), Rodrigo Otávio Oliveira (URBTEC™), Carla F. R. 

Lampert (SMTTM), Rodrigo Terribile Ross (SMTTM), Roberto Hunoff (Comunicação), 

Briana Ribeiro Mendes (Comunicação) e July Anne Ribas dos Santos (Comunicação),  

Pauta: Acompanhamento periódico do Plano. 

 

 

A reunião entre a equipe da SMTTM, Consultoria e equipe de comunicação da 

prefeitura de Caxias do Sul teve como objetivo a organização das demandas do site 

do PlanMob, assim como próximas divulgações. 
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Data: 28/09/2022 

Horário: 8:30 – 10:00 

Local: Salão Ordovás (rua Luiz Antunes, nº 312). 

Participantes: Prefeito Municipal Adiló Didomenico, Vice-prefeita Paula Ioris, Repre-

sentantes das Secretarias Municipais da Prefeitura de Caxias do Sul, Técnicos da 

SMTTM e representantes da Consultoria URBTEC™. 

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e discussões específicas 

sobre o cenário do transporte. 

 

 

A Reunião teve início com a fala dos secretários. A representante da SMED realiza 

uma apresentação e trata sobre o orçamento da Educação. Em relação ao Transporte 

Escolar, foi apresentado o cenário atual: existem 172 roteiros, 27 empresas, 69 con-

tratos, 10.975 Km rodados, não possuem veículos acessíveis, atendem 6.315 alunos 

em rotas urbanas e rurais. 

Em seguida ocorreu a fala do Prefeito e Vice-prefeita sobre a organização de eventos, 

divulgação e comunicação, depois houve a introdução do secretário da SMTTM, com 

a apresentação do Gustavo (diretor executivo da URBTEC™), que comentou sobre 

os eventos realizados, grupos envolvidos entre outras questões. 

O representante da FAS comentou sobre a relação da gratuidade do transporte, o 

Prefeito sugeriu a utilização da urna para sugestões. Comentou-se sobre a realização 

de um teste para contagens por meio da instalação de câmeras (esquina). Foi suge-

rido também a elaboração de uma cartilha para educação no trânsito voltada aos pe-

destres.  
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Data: 29/09/2022 

Horário: 9:00 – 11:00 

Local: Salão Ordovás (rua Luiz Antunes, nº 312) 

Participantes: Representantes da SMTTM e URBTEC™ e outros convidados 

conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração e andamento do PlanMob em 

evento que visa promover o engajamento, integração e criatividade das equipes 

envolvidas. 

 

 

A memória deste evento será incluída na versão 2 deste produto. 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

Chegada de investimentos as estradas do interior Poucos horários de atendimento no TPU no interior 

Existe a conversa entre secretarias, falta as vezes 
uma integração com técnicas  

Acessibilidade à Secretaria de Agricultura pelo 
pessoal do interior 

 Falta manutenção de vias no interior, corte de 
árvore trancando vias, impossibilitando o fluxo, 

inclusive estudantil (Fretado) 

 Infraestrutura, para de ônibus - Interior 

 Dificuldade de acesso aos pontos turísticas. Tanto no 
interior, festa da uva, locais para estacionar nos 

museus para o transporte coletivo. Poucos 
estacionamentos para coletivo no museu e casa de 

Pedra 

 Dificuldade para pessoa com deficiência e idosos nos 
eventos culturais 

 Relevo dificulta algumas ações de acessibilidade e 
ciclovias 

 Problemas de gestão do seletivo 

 Falta atendimento da TPU na festa da Uva 

 Falta estrutura de acesso a festa da Uva 

 Estrutura Vila Seca, problemático 

 Falta uma legislação para transporte escolar na área 
urbana 

 Dificuldade para transporte de pessoas com 
deficiência 

 Falta SMED no CMM, modificar a lei numa consulta a 
SMED 

 Falta comunicação de FAZ e SMTTM no corte da 
gratuidade idosos (60 a 65 anos), fiscalização do 

serviço 

 Revisão da lei de passe livre PCD 

 Desvinculação do serviço porta a porta do TPU 

 Taxis adaptados, apenas 1 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

SEPLAN elencou como obras estruturantes e 
quantificantes para melhoria do trânsito - existe um 

plano com hierarquia viária 

Falta de regramento melhor para veículos de aplicativo 
- pontos 

Uso dos binários e anéis perimetrais 
Dificuldade de acesso aos dados estatísticos de 

acidentes de trânsito para otimização dos atos de 
melhoria 

Sincronização de semáforos, especialmente no pico Existência de gargalos de trânsito - falta de 
investimentos para resolução 

Corredores do ônibus e estações de transbordo com 
retirada dos terminais do centro 

Falta de adesão ao Penatrans - Metas para redução de 
acidentes. 

Adoção do estacionamento rotativos 
Falta de dados e informação - Matriz Origem/Destino 

contagem do tráfego 

 Aumento significativos do nº de automóveis nos 
últimos anos 

 Falta de educação dos motoristas e falta de 
equipamentos eletrônicos para controle 

 Trafego de motoboys - sem regras 

 Necessidade de obras de arte e investimentos maiores 
em virtudes do relevo de cidade 

 Interferências positivas e/ou de conceitos técnicos 
conforme a troca de administração - ex: conversão de 

veículos nos corredores de ônibus. 

 Pessoas estão dando preferência ao transporte 
individual em detrimentos do coletivo - aplicativo está 

em alta e coletivo está em baixa 

 Rebaixamento do meio fio e marcação de vagas excedentes 
para atendimento particular - uso do passeio público. Ex: 

famílias 

 Falta do passeio em vias "rurais" muitas vezes sem 
espaço para pedestres - faixa muito estreitas. 

 Falta de passeios(fiscalização) 

 Interferências das estruturas (Dispositivos de 
drenagem e esgoto sanitário) com o sistema viário 

 Compatibilização (Ou falta de) no plano de mobilidade 
com os planos de esgoto e drenagem  

 Aberturas de vias em zonas de águas (interferências do 
sistema viário na preservação dos mananciais) 
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Data: 06/10/2022 

Horário: 17:00  

Local: Salão Nobre do Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Caxias do 

Sul e videoconferência. 

Participantes: Representantes da SMTTM, URBTEC™, Conselheiros Titulares e 

Suplentes e autoridades em geral. 

Pauta: Apresentação do andamento da elaboração do Plano e discussões específicas 

sobre o cenário do transporte. 

 

 

A Ata deste evento foi elaborada pela prefeitura de Caxias do Sul. 

Aos seis dias do mês de outubro de 2022, às dezessete horas, no Salão Nobre do 

Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e também por 

videoconferência, em reunião Ordinária programada para esta data e hora, os 

membros do Conselho Municipal de Mobilidade (CMM) reuniram-se para tratar dos 

seguintes assuntos: 

Aprovação da Ata nº 011/2022; Apresentação da consultoria contratada para 

elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (PlanMob Caxias) – 

URBTEC™, sobre o andamento, etapas e principais produtor; e assuntos gerais.  

Estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 

e Mobilidade, Conselheiros Titulares e Suplentes, autoridades em geral, conforme 

nomes relatados a seguir. Conselheiros Titulares (de forma presencial): Alfonso 

Willenbring Júnior, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade; 

Gilberto Silva de Almeida, SEAAQ; Lucélia Amaral Gomes, Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Proteção Social; Margarete Bender, Secretaria Municipal do 

Planejamento; Gilmar Santa Catharina, Secretaria Municipal de Gestão e Finanças; 
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Norberto Luiz Soletti, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Roberto de 

Avila Bolsoni, Procuradoria-Geral do Município. Conselheiros Titulares (por 

videoconferência): Cassiano Jorge Fontana, Assutran; Grégora Fortuna dos Passos, 

Secretaria de Governo Municipal; Gustavo Marques dos Santos, Concessionária; Igor 

Machado da Silveira, Técnico em Transportes; Valdir Walter, UAB. Conselheiros 

Suplentes (de forma presencial): Ana Paula Luciano, Sindicato dos Taxistas; Jorge 

Luiz Lima, Sindicato Rodoviários. Conselheiros Suplentes (por videoconferência): 

Carla Lampert, Técnico em Transportes; Daniel Rech, Secretaria Municipal de 

Trânsito, Transportes e Mobilidade; Oliver Viezzer, CDL/CIC. 

 Após realizada a verificação do quórum da reunião, o Presidente do Conselho, 

Alfonso Willenbring Júnior, abriu os trabalhos saudando a todos. O Presidente deu 

início à reunião lendo a convocação e a pauta. Em seguida, o Presidente disse que a 

Ata nº 011/2022 havia sido encaminhada por e-mail aos membros do CMM, e pede 

se há objeções. Não havendo nenhuma ressalva, a Ata foi aprovada por unanimidade 

pelos conselheiros presentes.  

Em seguida, o Presidente cita a presença dos representantes da URBTEC™, que 

participam por meio de videoconferência. Pede aos representantes da URBTEC™ que 

se apresentem, bem como os conselheiros que participam do encontro, para que 

todos se conheçam. Pelo lado da consultoria, estão presentes Gustavo Taniguchi, 

Manoela Fajgenbaum Feiges e Mariana Andreotti. Após a apresentação individual dos 

representantes da consultoria e dos demais conselheiros, o Presidente passa a 

palavra para Manoela, que procede à apresentação de materiais sobre o PlanMob 

Caxias, como cronograma de atividades, estágio atual e principais produtos 

disponibilizados pela URBTEC™.  

Ao término da apresentação, o Presidente agradece e abre espaço para que 

conselheiros questionem a URBTEC™ a respeito das informações. O Presidente 

menciona que já há agenda para o final do mês de outubro, trabalhos de pesquisa nas 

principais rodovias de acesso a Caxias do Sul, que são a BR-116, a ERS-122 e a 

ERS-453. Cita que já entrou em contato com os comandos das polícias Rodoviária e 

Estadual para que haja apoio, visto que a tarefa é de abordagem a condutores. Diz 

que outra etapa que se está prevendo é de oportunizar ao cidadão que fale sobre suas 
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ideias e opiniões, e que haverá uma reunião da URBTEC™ para apresentação do 

PlanMob Caxias, em algum sábado, dentro do Fórum Municipal de Avaliação Popular 

do Serviço de Transporte Coletivo Público Urbano, o qual deverá ocorrer em 

novembro. O Presidente diz que já se está planejando audiência com os legisladores 

da Câmara Municipal, aberta ao público, para que se aborde o tema do PlanMob, e 

que esta pauta está sendo verificada junto à Comissão de Desenvolvimento Urbano, 

Transportes e Habitação (CDUTH) do Legislativo municipal.  

A conselheira Carla pede a palavra e diz que no atual momento, se está utilizando 

dados com outras secretarias. Cita a recente execução do Café World, na presença 

de representantes da URBTEC™, para que se possa reunir dados de outras 

secretarias e que possam ser úteis para a execução do PlanMob. O conselheiro 

Gilberto pede a palavra e diz que sua entidade, a SEAAQ, está aberta para promoção 

de profissionais que possam contribuir com a apresentação de dados técnicos. A 

representante da URBTEC™, Manoela, pede a palavra. Explica que nestes casos, há 

duas opções: ou a própria URBTEC™ vai até o município e consegue encaixar uma 

reunião presencial para captação de dados; ou a secretaria envolvida diretamente 

com o PlanMob, neste caso, a SMTTM, promova reuniões para captação dos dados 

e, em seguida, os envia à URBTEC™. O Presidente pede a palavra e solicita à 

conselheira Carla para que se verifique uma data para a realização de tal reunião.  

O representante da URBTEC™, Gustavo, lembra que há uma série de eventos 

previstos no cronograma do PlanMob, mas que há sim possibilidade de que esta 

reunião ocorra. Salienta que é importante que haja presença da comunidade no 

processo de construção do PlanMob.  

O Presidente agradece aos participantes da URBTEC™ pela presença na reunião 

ordinária do CMM. Diz que há previsão de outros encontros em breve e que manterá 

a consultoria atualizada sobre a agenda de eventos. Em seguida, os representantes 

da URBTEC™ saem da reunião por videoconferência.  

O Presidente pede a palavra. Salientas que até o final do mês, irá para as rodovias, 

para acompanhar o trabalho de pesquisa junto aos condutores. Da mesma forma, 

estará presente nos demais encontros previstos, como reuniões nas zonas sul, norte, 

leste e oeste, assim como no Fórum Municipal.  
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A conselheira Carla pede a palavra. Diz que é importante que haja abertura a ouvir o 

pensamento de outras entidades, para reunir informações de todas as necessidades, 

para que nenhum assunto fique de fora. O Presidente pede a palavra e sugere a 

publicação do e-mail específico para o recebimento das sugestões, para que o e-mail 

seja colocado no grupo do WhatsApp do CMM. A conselheira Ana Paula diz que o site 

do PlanMob, no site da Prefeitura, é muito simples. Ana Paula pede se o e-mail e o 

site do PlanMob possam ser divulgados ao público. O Presidente diz que sim. Ana 

Paula sugere que a Prefeitura publique e faça matérias voltadas à imprensa sobre o 

PlanMob. O Presidente pede a palavra e diz que este trabalho já está sendo realizado, 

inclusive por questão de transparência.  

A conselheira Margarete pede a palavra e diz que a questão principal não é a 

transparência, mas sim a necessidade de haver comunicação, para que a comunidade 

seja informada sobre o assunto. Solicita que o setor de comunicação da Prefeitura 

amplie a atuação, visto que já participou de dois eventos do PlanMob, e crê que falta 

comunicação para visibilidade do PlanMob. Afirma que desde a primeira reunião, 

sentiu sensação de segurança, de conhecimento e de seriedade. A conselheira Ana 

Paula afirma que há pesquisadores em Caxias do Sul, exemplificando funcionários do 

IBGE, e pede que haja maior comunicação, para que as pessoas saibam quem é que 

está abordando a comunidade nas ruas.  

A conselheira Carla pede a palavra e se manifesta sobre o site do PlanMob. Aponta a 

presença do link para formulário do Google Forms, o qual funciona como formulário 

para participação pública. Diz que estão sendo previstas atualizações continuadas no 

site, assim como a publicação de todas as matérias divulgadas à imprensa por meio 

do site da Prefeitura.  

O Presidente pede que conste em Ata e que se faça recomendação à área de 

Comunicação Social da Prefeitura para que se aumente a capacidade de informação 

de todas as ações que estão sendo feitas pelo PlanMob, assim como as próximas 

ações previstas, haja visto que é necessária a transparência na execução dos 

trabalhos, bem como informar a comunidade a respeito do que se está promovendo 

em Caxias do Sul.  
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A conselheira Ana Paula pede a palavra e sugere que os representantes do CMM 

sejam convidados para futuros eventos do PlanMob, exemplificando o Café World.  

O Presidente passa aos assuntos gerais e abre a palavra aos conselheiros.  

O conselheiro Gilberto pede a palavra e diz que em outra gestão do CMM, já falou a 

respeito deste tema, e que o trará novamente à pauta. Pede melhoria de sinalização 

na Avenida Júlio de Castilhos. Pede que seja refeita a sinalização, visto que, quem 

trafega pela pista da esquerda, deve seguir reto, ao invés de realizar a conversão. O 

Presidente disse que irá protocolar um processo administrativo.  

O conselheiro Soletti pede a palavra. Ele reclamou dos condutores que trafegam na 

Rua Plácido de Castro. Diz que muitos condutores não respeitam a sinalização 

horizontal. Pede que a Fiscalização de Trânsito se faça presente no local. 

A conselheira Ana Paula pede a palavra e solicita que a Fiscalização de Trânsito se 

faça presente na Praça Dante Alighieri, haja visto presença maciça de motoristas de 

aplicativo que ficam no local.  

O Presidente cita reunião ocorrida recentemente sobre o comportamento do motorista 

de aplicativo no município. Fala que o estacionamento em fila dupla se tornou regra 

para estes motoristas. Opina que é preciso educar os condutores, desenvolvendo 

ações pontuais para estes condutores. Cita que se está pensando em realizar ações 

por meio da organização “Liga” e da Escola Pública de Trânsito da SMTTM. O 

Presidente afirma que pediu ao prefeito Adiló Didomenico que haja nomeação de 

novos servidores para a Fiscalização de Trânsito. Diz ao CMM que há 3,8 mil 

processos tramitando dentro da SMTTM, entre todos os assuntos. Que são mais de 

580 requerimentos solicitando quebra-molas. Diz que faz questão de mostrar isso ao 

CMM, para que se emita parecer sobre dificuldade de mobilidade no município, em 

um futuro breve. Afirma que o quebra-molas inviabiliza a capacidade de mobilidade 

do sistema viário. 

O Presidente diz que espera que em breve, saia a licitação acerca do monitoramento 

eletrônico do município, e que ele possa trazer a previsão de lombadas eletrônicas. A 

conselheira Ana Paula pede a palavra e contribui, citando Porto Alegre, que tem 

inúmeros trechos com lombadas eletrônicas.  
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O conselheiro Bolsoni pede a palavra. Opina que a Fiscalização de Trânsito não tem 

um objetivo de arrecadar, mas que há arrecadação das multas. Pede o valor de multas 

que fica no município. Opina que este é um serviço que se pagaria, e que este poderia 

subsidiar a contratação de novos agentes de trânsito. O Presidente afirma que o 

número atual é em torno de R$ 7 milhões por ano. Diz que há 65 fiscais de trânsito 

em Caxias do Sul. A conselheira Ana Paula se surpreende, ao achar que haviam mais 

fiscais.  

O conselheiro Gilmar Santa Catharina pede a palavra. Explica que parte dos recursos 

poderiam ser utilizados para tal finalidade de contratação de agentes, mas não a 

totalidade. O conselheiro Bolsoni opina que o valor de R$ 7 milhões, divididos por 65 

fiscais e prevendo 13º salário, estaria dentro de uma realidade para que o serviço se 

pagasse. O conselheiro Gilberto discorda, apontando que a ação da Fiscalização de 

Trânsito é de educar o condutor e que, em dado momento, os recursos das multas 

deixariam de entrar. O conselheiro Bolsoni discorda.  

O Presidente cumprimenta o conselheiro Cassiano, que entra na reunião. O 

conselheiro Gilberto diz que a Rek Parking possui um veículo com câmeras e que 

autua os veículos estacionados nas ruas de Caxias do Sul. O Presidente esclarece. 

Diz que quando se coloca o ticket do pagamento, ou quando é feito pelo aplicativo, 

sem colocação do ticket físico no carro, e se esquece que o limite é de até duas horas, 

ou se esquece de colocar o valor correspondente, o monitor contratado pela Rek 

Parking vai verificar a situação de irregularidade e colocar no sistema a presença dos 

tais veículos. Com esta informação, o veículo com câmeras vai até o local e fotografa 

o veículo que está irregular. Explica o que é a TPU, a Tarifa de Pós Utilização, que 

tem prazo de 24 horas para ser regularizada. Salienta que, se o condutor não 

regularizar a TPU no prazo máximo de 24 horas, somente depois é que será gerada 

a autuação de trânsito, com multa próxima a R$ 200,00 e pontos na CNH.  

O conselheiro Gilberto questiona o reajuste da TPU, que ocorreu no ano passado. O 

Presidente diz que o cálculo foi feito pela Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, 

e que não havia reajuste há alguns anos.  

O conselheiro Gilberto entende também que os alertas da TPU deveriam ser 

colocados no para-brisa do veículo, para quem não utiliza o aplicativo. O Presidente 
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diz que o procedimento é seguido pelos funcionários da Rek Parking. O conselheiro 

Gilberto diz que não está. O Presidente mantém a palavra e diz que sim, visto que ele 

próprio já recebeu TPUs e que guardou os comprovantes.  

O Presidente explica ainda que o veículo com câmeras pertence à Fiscalização de 

Trânsito. Explica que ele passou a operar em 2020 e que o fiscal de trânsito também 

desce do veículo e faz fotografia do para-brisa para comprovar a falta do ticket. 

Adianta aos conselheiros que antes do final de 2022, devido à renovação do contrato 

de concessão com a concessionária Rek Parking, a Fiscalização de Trânsito receberá 

mais dois veículos com câmeras.  

O Presidente diz que, se não houvesse cobrança de estacionamento, referindo-se ao 

Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR), não haveria mais vagas para uso. 

Opina que se trata de estímulo ao uso coletivo do espaço. O conselheiro Gilberto 

questiona a recente ampliação das áreas azul e verde do ERR, que trariam mais lucro 

à concessionária. O Presidente diz que o município está crescendo e que é 

necessário. O conselheiro Gilberto rebate e mantém opinião contrária.  

O Presidente explica que tem conversado com gestores de outros municípios a 

respeito do ERR. Diz que não é regra, mas muitos creem que o valor a ser cobrado 

de vagas do ERR, por hora, deveria ser equivalente a uma passagem de ônibus, que 

em Caxias do Sul é de R$ 5,60. O Presidente opina que esta é uma realidade da qual 

ainda se está distante.  

O Presidente diz que tudo o que se está discutindo no CMM constará em ata. Afirma 

que trará mais informações sobre custos de lombadas fixas. A conselheira Ana Paula 

pede a palavra e diz que a rua Antônio Ribeiro Mendes, por volta das 18h, possui 

grande congestionamento dos veículos, próximo da esquina com a Rua Matteo 

Gianella. Pede que a SMTTM possa fazer algo em relação.  

O conselheiro Gilberto diz que os valores praticados pela Rek Parking começam a ser 

“exploração” e que a SMTTM deveria pensar em mudanças.  

O Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros e finalizou a reunião.  
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Nada mais havendo a registrar, para constar, eu, Rodrigo Terribile Rossi, secretário 

desta reunião, lavrei a presente Ata, a qual após lida e aprovada, será assinada pelo 

Senhor Presidente. 
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Data: 11/10/2022 

Horário: 13:30 – 14:00 

Local: Online via Microsoft Teams. 

Participantes: Mariana Andreotti (URBTEC™), Alceu Dal Bosco Jr. (URBTEC™), 

Carla Lampert (SMTTM) e Igor Silveira (SMTTM). 

Pauta: Acompanhamento periódico do Plano. 

 

 

Foi realizada breve reunião para entendimento de alguns dados específicos relativos 

ao transporte coletivo. 
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Data: 24/10/2022 

Horário: 19:00 – 21:00 

Local: Centro Comunitário Belo Horizonte (rua dos Viticultores, nº 654). 

Participantes: Representantes da URBTEC™, SMTTM e outros convidados 

conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e interação com a 

comunidade através de dinâmicas e contribuições para a melhoria da infraestrutura 

viária, segurança e destinação do orçamento da cidade. 

 

 

A Oficina Comunitária 01 realizada na Zona Norte de Caxias do Sul é aberta 

oficialmente pelo secretário da SMTTM, Alfonso Willenbring Jr., que saúda os 

representantes da comunidade que participam do evento público nesta ocasião. Ele 

agradece a participação da comunidade e diz que o objetivo é voltado à criação 

coletiva do primeiro Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) da cidade, e que as 

contribuições da população ajudam a melhorar a infraestrutura viária, segurança no 

trânsito e otimizar a destinação do orçamento da cidade. 

Após a apresentação da equipe técnica municipal que coordena o evento, a palavra é 

do diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, empresa Consultora responsável pela 

elaboração do PlanMob, que faz uma breve contextualização do PlanMob e apresenta 

a programação de atividades da dinâmica, bem como a pauta que envolve os 

representantes da comunidade, neste espaço criado para ampla participação popular. 

Taniguchi destaca a importância do envolvimento da população nestes eventos, os 

quais possibilitam aos técnicos entender a cidade a partir da visão dos cidadãos que 

vivenciam os problemas e as coisas que funcionam bem no tocante à mobilidade. 

Inicialmente faz a apresentação da empresa de consultoria, com o know-how 

alcançado com sua equipe multidisciplinar envolvida na elaboração do PlanMob. 
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A seguir, apresenta a legislação com destaque ao que está expresso no Estatuto da 

Cidade (Lei n° 10.257/2001), que regulamenta artigos que estabelecem as diretrizes 

gerais da política urbana; e da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

(Lei n° 12.587/2012), que versa sobre o Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana. 

Também discorre sobre os princípios do Plano de Mobilidade que relaciona os 

transportes de pessoas e de cargas, sendo modos motorizados e não motorizados e 

a infraestrutura envolvida nos sistemas.  

Taniguchi também explica para os participantes quem são os atores envolvidos e as 

etapas da elaboração do PlanMob, e onde a participação da sociedade acontece em 

eventos realizados ao longo do processo, como oficinas, audiências, leituras 

comunitárias e contribuições feitas através do site oficial da Prefeitura.  Explica ainda 

em qual fase o Plano se encontra no momento, sendo essa a etapa 4 denominada 

Diagnóstico e Prognóstico. 

O diretor explica também que a construção do Plano passa pela coleta de informações 

extraídas de documentos oficiais que são compartilhados por órgãos e empresas 

responsáveis pela elaboração de dados estatísticos. Demonstra para a audiência, que 

os relatórios também são elaborados com dados coletados a partir de levantamentos 

técnicos e pesquisas realizadas com usuários do transporte coletivo e em domicílios. 

A partir disso, o diretor reforça a importância da participação dos representantes dos 

diversos setor da sociedade civil em eventos que são realizados para envolvimento 

de toda a sociedade. E por fim, apresenta também o cronograma de atividades para 

a elaboração do PlanMob, a qual se iniciou em julho do corrente ano, e que tem prazo 

de conclusão previsto para julho de 2023. 

Na sequência, Gustavo apresentou aos presentes a dinâmica preparada para o 

envolvimento da população, com abertura de espaços para contribuições com 

sugestões, críticas e propostas. A audiência foi dividida em grupos para discutir as 

seguintes áreas temáticas: Modos Motorizados Coletivos; Modos Motorizados 

Individuais; e Modos Não Motorizados, discorrendo sobre os assuntos que envolvem 

cada tema proposto. 
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Sempre com a presença de um técnico mediador, os participantes puderam fazer suas 

manifestações sobre os pontos positivos e negativos e relatar suas vivências quanto 

ao uso da infraestrutura viária e urbana, além das percepções em relação ao 

transporte coletivo, passarelas, elevados, ruas e calçadas, sinalização e outras 

impressões relativas aos temas propostos. 

Em cada grupo se elege um relator para transcrever as ideias relatadas que, ao final, 

são resumidas em cinco prioridades positivas e cinco prioridades negativas elencadas 

pelo grupo durante as discussões. No ato seguinte, todos voltam a se reunir para 

então ouvir a manifestação oral dos relatores de cada grupo com destaque aos seus 

registros prioritários. Cada grupo tem cinco minutos para apresentar suas prioridades.  

Antes do encerramento, o Sr. Gustavo Taniguchi diz que novas contribuições da 

população podem ser feitas a qualquer momento, bem como o acompanhamento feito 

por meio da página do PlanMob no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Ao 

final, a equipe técnica do município agradece pela participação de todos e reforça o 

convite para novas participações em eventos abertos para participação pública na 

construção do PlanMob de Caxias do Sul. 

 

 

     



Relatório de Atividades 01 

119 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

120 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

121 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

122 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

123 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

124 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

125 
 
 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

Motoristas educados Falta de fiscalização dos passeios 

Frota nova Bairros sem passeio 

Frota limpa Falta estrutura para bicicleta (ciclovia) 

Estrutura das estações Falta estação de transbordo 

Valor da passagem Falta mais horários das linhas 

Passagem gratuita para “FAZ” Rua Mario Lopes 

Corredores Rua Miguel Madalosso 

Paradas na região central Falta alternativa de saída da região 

Acesso a cadeirantes na área central Continuidade da Marechal Floriano 

 Falta programa de educação no trânsito 

 Crescimento desordenado 

 Sistema viário incompatível com o transporte 
coletivo 

 Falta de fiscalização no corredor de ônibus 

 Falta de fiscalização nos bairros 

 Manutenção da sanfona dos ônibus articulados 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Motoristas educados Falta de horários no transporte coletivo 

Frota nova Falta de fiscalização e educação no trânsito 

Estrutura das estações Falta de alternativa de entrada e saída da região de 
Santa Fé, Rua Mario Lopes, rua Aduaneira e Travessa 

Leopoldina 

Valor da passagem Falta de estação de transbordo 

Corredores Falta pavimentação na rua das Andorinhas 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

Construção dos corredores de ônibus, o que facilitou 
a circulação do transporte público 

Construção de mais elevadas na cidade 

Priorizar a mobilidade urbana - o transporte coletivo Instalação de câmeras de monitoramento nos 
corredores de ônibus 

Transporte público ter uma diretriz prioritária Falta de pensamento coletivo, pela população 

Conscientizar a comunidade a utilizar mais o 
transporte público 

Falta de uma contrapartida da empresa 

 Muitos congestionamentos em horários de pique 

 A concentração de serviços na região central 

 Falta de agilidade no transporte coletivo urbano 

 Falta de EPI’s (construção de 4 EPI’s) 

 Mais vias de acessos nas ruas de grande fluxo de 
veículos 

 Regulamentar a lei vigente do transporte 

 Vias de conexão 

 Instalação de câmeras eletrônicas 

 Posto físico de guarda nas EPI’s 

 Condições precárias no asfalto, na acessibilidade, 
acessos e calçadas 

 Manutenção nos serviços de tapa buracos onde há 
circulação do transporte 

 Melhorar a iluminação pública 

 Ter uma ciclovia 

 Ter estacionamento para transporte escolar 

 Custo alto do estacionamento rotativo 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Oferta do transporte público de qualidade aos 
usuários 

Mais agilidade no transporte coletivo urbano 

A existência das EPIS (Floresta e Imigrante) Falta de construção de mais 4 EPIS, posto físico da 
guarda municipal nesses locais 

A construção dos corredores de concreto para 
circulação do transporte público 

Instalação de câmeras de monitoramento 
(corredores de ônibus) e demais vias 

Boas condições de mobilidade na área central Falta de conectividade nos bairros 

As paradas inteligentes para cadeirantes Estado de conservação das calçadas e iluminação 
pública 
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Data: 24/10/2022 

Horário: 10:00 – 11:00 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira 

César, nº 1666). 

Participantes: Mariana Andreotti (URBTEC™), Rodrigo Otávio Oliveira (URBTEC™), 

Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Sérgio Zacarias (URBTEC™), Ivânio R. Kochhann 

(SMTTM), Carla F. R. Lampert (SMTTM), Cleberson Babetrki (SMTTM), Renato de 

Oliveira, Rochele Taís Fiorio (SMTTM), Brandali Fernanda da Rocha (SMTTM), Mario 

Pozzer, Adail da Silva, José Carlos Viero, Katiúcia Dias (UBER), Marcio Guimarães 

(LIGA), Diego Silveira Silva (LIGA) e Ariel Moratto (LIGA).  

Pauta: Apresentação do PlanMob e discussões específicas com grupos de taxistas 

e motoristas por aplicativo. 

 

 

Abriu-se o espaço com a apresentação dos presentes, seguida da exposição da pauta 

do evento. Gustavo explicou os objetivos e princípios que guiam o Plano de 

Mobilidade, tal como os diferentes atores envolvidos em sua elaboração, em suas 

diversas etapas. Foi explicado o método de levantamento de dados e os eventos que 

estão sendo realizados para construção do diagnóstico.  

O presidente do sindicato dos taxistas acredita que sejam necessários mais redutores 

de velocidade nos bairros, com várias ruas e trechos considerados perigosos sem 

moderação (citou como exemplo o trecho entre o Kayser e o Rizzo, o contorno 4 em 

direção a Loretto). Como taxista, acredita que seja importante restringir o tráfego 

pesado na rua Júlio de Castilhos. De acordo com ele, o “micro azulzinho” estrangula 

toda a rota até o hospital Pompeia. Gustavo perguntou sobre a quais medidas ele se 

refere, citando como exemplo lombadas eletrônicas. O presidente afirmou que 

atualmente a lei não permite “quebra molas”, então alguma medida permitida é 
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necessária. Gustavo perguntou também sobre a restrição de tráfego, perguntando 

sobre a possibilidade de uma área calma.  

Outro representante afirmou que, pela importância da rua Júlio de Castilhos, não 

acredita ser possível modificar a rua (citando ser a principal e mais antiga rua da 

cidade). Deste modo, reforça a ideia da restrição de tráfego de veículos pesados, e 

citou a possibilidade de restringir horários de carga e descarga.  

As representantes da Secretaria complementaram que existem pontos de parada do 

táxi-lotação ao longo da rua, contrapondo que o problema está no uso dos trechos 

para parada de veículos. Esclareceu, em relação ao táxi-lotação que este não pode 

utilizar os corredores, e que isto exige estudos. Foi levantado, por um representante 

do sindicato, sobre medidas na avenida São Leopoldo, em especial no cruzamento na 

Daltro Filho, que de acordo com ele constitui um local perigoso. Propôs, 

informalmente, a ideia de transformar em binário o par da Av. São Leopoldo e rua Luiz 

Antunes. Gustavo reiterou a etapa atual do plano, e que dada a contribuição este 

ponto será revisado no momento do diagnóstico. Os representantes do sindicato 

propuseram também, na região central, revisão nas conversões que são permitidas.  

Quanto ao dia-a-dia dos taxistas, levantaram a dificuldade de trabalhar nas vias 

centrais, pela ausência de vagas e proibição de uso do corredor. Ivan, da secretaria, 

apresentou que atualmente existem 290 táxis cadastrados, com idade máxima de 8 

anos, número que de acordo com um representante do sindicato é elevado dada a 

demanda atual. Apresentaram a proposição de permitir a utilização do corredor de 

transporte coletivo por táxis, citando o exemplo de São Paulo.  

Carla retomou a questão levantada sobre os “quebra-molas”, cuja proibição foi 

definida em resolução do CONTRAN. Comentou que atualmente existem 2 táxis 

adaptados para acessibilidade, com apenas 1 operando atualmente, e opinou ser 

importante incentivar a adaptação dos veículos. Uma representante da secretaria 

opinou, citando exemplo pessoal, que já identificou o problema de o taxímetro 

continuar rodando durante o tempo que os equipamentos de auxílio à pessoa com 

deficiência são embarcados/desembarcados. Ivan comentou que é proibido pelo 

estatuto da pessoa com deficiência cobrar tarifa diferenciada, tanto a mais quanto a 
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menos. Gustavo perguntou sobre a possiblidade de reduzir a taxa de cadastramento 

do veículo de táxi, mas Ivan apontou que atualmente a taxa é de apenas R$ 20. Um 

dos representantes do sindicato apontou que as dificuldades em integrar mais 

veículos adaptados à frota são o custo de modificação e a dificuldade em revender o 

veículo após o fim de sua utilização. Como sugestão, apresentou a ideia de utilizar 

veículos maiores, a diesel, que permitiriam a adaptação sem que o veículo seja 

considerado adulterado. Comentaram também que o segundo veículo adaptado da 

frota vai voltar a operar no ponto de São Pelegrino.  

Em finalização, Carla agradeceu a presença e disposição das entidades presentes.  

Na parte 2 do Workshop, Gustavo Taniguchi abriu o espaço com a apresentação dos 

presentes, seguida da exposição da pauta do evento. Gustavo explicou os objetivos e 

princípios que guiam o Plano de Mobilidade, tal como os diferentes atores envolvidos 

em sua elaboração, em suas diversas etapas. Foi explicado o método de 

levantamento de dados e os eventos que estão sendo realizados para construção do 

diagnóstico. Finalizou-se a apresentação inicial mostrando os canais de comunicação 

para que estes grupos possam manter o contato com a consultoria para trocas de 

informações.  

Quanto ao aplicativo Liga, representado pela Cooperativa de Mobilidade Urbana, foi 

apresentado que quando a regulamentação de trânsito de aplicativos de Caxias do 

Sul foi aprovada, esta foi copiada de Porto Alegre e foi considerada pelos atores do 

setor como inadequada para a aplicação (tal como ocorreu em Porto Alegre). O 

representante da Cooperativa explicou que, num primeiro momento, foram derrubados 

24 dos 27 pontos da Lei, estando esta vigente, porém impraticável. A Cooperativa 

encaminha todos os dados dos motoristas para cadastro no município, tal como a 

brigada militar. O aplicativo não paga ISSQN no território de Caxias de Sul, por não 

haver regulamentação específica. O Imposto é pago apenas nos casos em que há 

prestação de serviço privado via contrato e emissão de nota fiscal específica. Informou 

que no município de Guaíba a Cooperativa opera como o aplicativo oficial para 

transporte de passageiros.  
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Após um breve momento de esclarecimento da pauta do evento, partiu-se para o 

tópico de mobilidade, momento em que a Cooperativa informou realiza a ações de 

reciclagem com motoristas, além de outras ações voltadas a informação. A motorista 

de aplicativo citou que em diversos horários o trânsito nas vias principais do centro da 

cidade está congestionado, e opinou que seria mais importante uma maior utilização 

das vias locais / “de bairro” para direcionar os fluxos. 

Um representante da Cooperativa identificou como um problema “a facilidade de 

acessar o Centro, mas a dificuldade de sair do centro em direção aos bairros”, pela 

falta de rotas de acesso. Gustavo requisitou para a Cooperativa a base de dados que 

demonstre origens e destinos das viagens realizadas, a qual a Cooperativa informou 

que pode repassar em forma de gráficos. 

Foram mencionados alguns locais de congestionamento, como a entrada de São 

Caetano (“na bifurcação próxima à Visate), a Zona Norte (São José) e Bela Vista. 

Outro trecho mencionado, mas que foge a jurisdição municipal, é a Rota do Sol, 

apontado como sendo perigoso em horários específicos pelo excesso de luz solar. Foi 

citado também a ocorrência de acidentes na região central, além da dificuldade de 

realizar paradas em vias com corredor. 

Foi levantado pelos presentes que a questão das paradas é um dos principais 

problemas que permeiam o transporte por aplicativos. Foi levantado como problema, 

também, a falta de atendimento dos motoristas caxienses à legislação de trânsito, com 

baixo atendimento a sinalização existente. 

Foi levantada a possibilidade de delimitar espaços para estacionamento de veículos 

de aplicativo, mas reiterou-se que por resolução do CONTRAN a reserva de vagas 

torna-se mais difícil, com apontamento da Cooperativa que não seria necessária um 

espaço exclusivo, apenas uma sinalização específica para indicar locais ideais para 

embarque e desembarque. Brendali, da Secretaria, apontou que no início da operação 

a empresa Uber requisitava algumas características específicas para garantir a 

qualidade do serviço, tal como a vistoria obrigatória que era exigida pela 

regulamentação adotada (relembrou-se na sequência que esta vistoria foi um dos 

pontos suprimidos na Lei). Foi opinado também a dificuldade de lidar com os 
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passageiros, que ocasionalmente exigem que os motoristas ignorem a sinalização 

para atendê-los, o que por sua vez continua ocorrendo pelo medo dos motoristas de 

receber uma avaliação negativa dos usuários. 
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Data: 25/10/2022 

Horário: 19:00 – 21:00 

Local: Cine Teatro da Praça Estação Cidadania e Cultura (rua Abel Postali, nº 

1767). 

Participantes: Representantes da SMTTM, URBTEC™ e outros convidados 

conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e interação com a 

comunidade através de dinâmicas e contribuições sobre modos motorizados coletivos, 

individuais e modos não motorizados. 

 

 

A Oficina Comunitária 02 realizada na Zona Oeste de Caxias do Sul é aberta 

oficialmente pelo Diretor da SMTTM, Cleverson ..., que saúda os representantes da 

comunidade que participam do evento público nesta ocasião. Ele agradece a 

participação da comunidade em nome do Secretário de SMTTM e imediatamente 

passa a palavra para o diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, empresa Consultora 

responsável pela elaboração do PlanMob. 

Taniguchi faz uma breve contextualização do PlanMob e apresenta a programação de 

atividades da dinâmica, bem como a pauta que envolve os representantes da 

comunidade, neste espaço criado para ampla participação popular. Depois, destaca a 

importância do envolvimento da população nestes eventos, os quais possibilitam aos 

técnicos entender a cidade a partir da visão dos cidadãos que vivenciam os problemas 

e as coisas que funcionam bem no tocante à mobilidade. Inicialmente faz a 

apresentação da empresa de consultoria, com o know-how alcançado com sua equipe 

multidisciplinar envolvida na elaboração do PlanMob. 

A seguir, apresenta a legislação com destaque ao que está expresso no Estatuto da 

Cidade (Lei n° 10.257/2001), que regulamenta artigos que estabelecem as diretrizes 
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gerais da política urbana; e da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

(Lei n° 12.587/2012), que versa sobre o Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana. 

Também discorre sobre os princípios do Plano de Mobilidade que relaciona os 

transportes de pessoas e de cargas, sendo modos motorizados e não motorizados e 

a infraestrutura envolvida nos sistemas.  

Taniguchi também explica para os participantes quem são os atores envolvidos e as 

etapas da elaboração do PlanMob, e onde a participação da sociedade acontece em 

eventos realizados ao longo do processo, como oficinas, audiências, leituras 

comunitárias e contribuições feitas através do site oficial da Prefeitura.  Explica ainda 

em qual fase o Plano se encontra no momento, sendo essa a etapa 4 denominada 

Diagnóstico e Prognóstico. 

O diretor explica também que a construção do Plano passa pela coleta de informações 

extraídas de documentos oficiais que são compartilhados por órgãos e empresas 

responsáveis pela elaboração de dados estatísticos. Demonstra para a audiência, que 

os relatórios também são elaborados com dados coletados a partir de levantamentos 

técnicos e pesquisas realizadas com usuários do transporte coletivo e em domicílios. 

A partir disso, o diretor reforça a importância da participação dos representantes dos 

diversos setor da sociedade civil em eventos que são realizados para envolvimento 

de toda a sociedade. E por fim, apresenta também o cronograma de atividades para 

a elaboração do PlanMob, a qual se iniciou em julho do corrente ano, e que tem prazo 

de conclusão previsto para julho de 2023. 

Na sequência, Gustavo apresentou aos presentes a dinâmica preparada para o 

envolvimento da população, com abertura de espaços para contribuições com 

sugestões, críticas e propostas. A audiência foi dividida em grupos para discutir as 

seguintes áreas temáticas: Modos Motorizados Coletivos; Modos Motorizados 

Individuais; e Modos Não Motorizados, discorrendo sobre os assuntos que envolvem 

cada tema proposto. 

Sempre com a presença de um técnico mediador, os participantes puderam fazer suas 

manifestações sobre os pontos positivos e negativos e relatar suas vivências quanto 

ao uso da infraestrutura viária e urbana, além das percepções em relação ao 
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transporte coletivo, passarelas, elevados, ruas e calçadas, sinalização e outras 

impressões relativas aos temas propostos. 

Em cada grupo se elege um relator para transcrever as ideias relatadas que, ao final, 

são resumidas em cinco prioridades positivas e cinco prioridades negativas elencadas 

pelo grupo durante as discussões. No ato seguinte, todos voltam a se reunir para 

então ouvir a manifestação oral dos relatores de cada grupo com destaque aos seus 

registros prioritários. Cada grupo tem cinco minutos para apresentar suas prioridades.  

Antes do encerramento, o Sr. Gustavo Taniguchi ainda lembra a todos que novas 

contribuições da população podem ser feitas a qualquer momento, bem como o 

acompanhamento feito por meio da página do PlanMob no site da Prefeitura Municipal 

de Caxias do Sul. Ao final, a equipe técnica do município agradece pela participação 

de todos e reforça o convite para novas participações em eventos abertos para 

participação pública na construção do PlanMob de Caxias do Sul. 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

Motoristas e funcionários da VISATE são educados Demora no intervalo dos ônibus 

Ônibus em boas condições Diminuir intervalos dos ônibus 

Pontualidade Os motoristas dirigem e “cobram” 

Frota boa Falta de horários no final de semana 

Limpeza Falta de sinalização nos ônibus – EPI’s fora de 
operação 

Lixeiras Sincronismo entre ônibus – chegada e saída EPI’s 

Empresa estruturada e forte Falta linha – bairro para Colégio Cidade Nova 

Bastante linhas de atendimento  Trajeto ruim – deveria passar pela Farmácia São João 

 Nova linha – posto de saúde Cidade Nova 

 Comunicação nas mudanças 

 Acessibilidade para pessoas obesas – “degraus da 
frente” 

 Motoristas da VISATE nos “degraus da frente” 

 A rua não comporta o tamanho de determinados 
ônibus, principalmente os articulados 

 Planejamento para novos moradores – 
aproximadamente “mil pessoas” 

 Ônibus “vermelho” com portas da frente, meio e 
atrás 

 Usuários mal educados 

 O preço seria justo, se o horário fosse adequado 

 Proibir estacionamento na rua Abel Postali 

 Largura das portas ônibus vermelhos novos - 55 cm 

 Paradas sem abrigo e sem iluminação 

 Falta construir os outros 2 EPI’s 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Falta de horários, tanto nos dias úteis como finais de 
semana 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Participação da comunidade na decisão dos roteiros 

 Adequação das plataformas para embarque e 
desembarque nos EPI’s 

 Sincronização dos horários dos ônibus dos bairros 
com os EPI’s 

 Motoristas dirigem e dão o troco – volta dos 
“cobradores” 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

Acesso ao bairro Mariani  Falta de segurança nas vias públicas  

A linha do ônibus está toda pavimentada Perimetrais em horários de pico – super lotação e 
falta de elevadores 

A existência das perimetrais Falta de travessias elevadas 

Muitos pontos de acesso ao bairro Dificuldade de acesso ao bairro industrial  

Estruturação do centro Perimetral com Gardênia com congestionamento 

Existência dos corredores de ônibus Bairro industrial João Rippel – estrada de chão com 
postes no meio da rua e falta de iluminação pública 

Rota do Sol retira os caminhões do centro da cidade Falta de iluminação pública nas ruas do bairro 
Mariani e Rua João Nichele 

Estacionamento rotativo Falta de estruturação nos bairros 

Projeto de acesso ao bairro Desvio Rizzo Pavimentações Morada Feliz – 4 ruas 

 Pavimentações bairro Mariani – 2 ruas 

 Conversões a direita central 

 Falta de acesso a fundação Marcopolo 

 Velocidade excessiva aos pontos de acesso aos 
bairros 

 Falta de sinalização na Rota do Sol 

 Falta pontos específicos de Uber de embarque e 
desembarque 

 Falta infraestrutura de infraestrutura de parada de 
ônibus 

 Dificuldade de acesso ao bairro Havan 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

 Falta de educação no trânsito e fiscalização 

 Falta de assistência das autoridades estaduais e 
federais 

 Arborização que gera transtorno de visibilidade 

 Falta manutenção nos canteiros 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Corredor de ônibus Dificuldade de acesso ao bairro Industrial e trecho da 
sede da Marcopolo – sede campestre 

Centro bem estruturado Pavimentação do bairro Industrial, Mariani, Morada 
Feliz, Rachel Caliao e Oliveira 

Rota do Sol desafoga o trânsito do centro da cidade Pavimentação e ciclovias, passam pela linha do 
ônibus de Morada Feliz e rua Luiz Antônio de 

Oliveira 

Acesso aos bairros Cidade Nova e Mariani Falta de iluminação na entrada do bairro Mariani e 
Industrial – rua João Rippel 

Acesso ao bairro Desvio Rizzo – em projeto Conversão a direita no centro se tornou um grande 
risco de acidentes 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

Acessibilidade para pessoas com deficiência física 
avançou, é visível na cidade 

Nas calçadas tem arvores e raízes, evidenciando uma 
fata de padronização 

Existem poucas ciclovias, como em Forqueta Parque 
dos Macaquinhos e Parque Araucárias  

Veículos invadem as calçadas em casos estragam as 
mesmas 

Em etapa de finalização, o plano de cicloturismo Qualidade das calçadas próximas as paradas de 
ônibus qualidade baixa 

Lei de desafio pedal Caxias Falta de bikeshare e sem integração bicicleta com 
transporte público 

Área central tem boa arborização Em alguns bairros sem respeito ao padrão 
regimentado 

Iluminação pública é boa no geral Em alguns bairros sem respeito ao padrão 
regimentado 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

 Novos loteamentos desconectados com a cidade  

 Cultura de desrespeito dos condutores de veículos 
aos pedestres e ciclistas e para sinalização e 

atendimento as reclamações 

 Barreiras físicas aos ciclistas. Falta de travessias 
seguras 

 Ponto de acesso com frequente acidentes na cidade 
no geral 

 Escadarias sem segurança ou local inadequados 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Acessibilidade Malha cicloviária interligada 

Iluminação pública Cercamento eletrônico 

Arborização Padronização das calçadas 

Calçadas centrais Cultura do desrespeito dos motoristas 

Tem algumas ciclovias Segurança nas travessias 
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Data: 25/10/2022 

Horário: 10:10 – 11:30 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira 

César, nº 1666). 

Participantes: Representantes da SMTTM, SMPPS, CMDPCD, URBTEC™ e outros 

convidados conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação do PlanMob e discussões específicas com grupos relacionados 

a acessibilidade da pessoa com deficiência. 

 

 

Workshop iniciado às 10h10 por Carla Lampert. 

Abriu-se o espaço com a apresentação dos presentes, seguida da exposição da pauta 

do evento. Gustavo Taniguchi explicou os objetivos e princípios que guiam o Plano de 

Mobilidade, tal como os diferentes atores envolvidos em sua elaboração, em suas 

diversas etapas. Foi explicado o método de levantamento de dados e os eventos que 

estão sendo realizados para construção do diagnóstico. 

Em seguida, Marcelo Briniter apresentou um compilado de dados de cadastro de 

pessoas com deficiência, dentro das categorias de passe livre no transporte público, 

transporte especial, credencial de estacionamento (ressalvou-se que o número 

apresentado se refere ao número de cadastros, não de pessoas, de modo que uma 

renovação de cadastro de uma mesma pessoa resulta em uma linha de cadastro a 

mais). Os dados apresentados foram repassados para a consultoria.  

Natacha Perazzolo apresentou uma dúvida quanto à escola Hellen Keller, 

identificando o problema de que nas proximidades da escola (próximo ao semáforo) 

falta sinalização específica para identificar o trecho de travessia de pessoas surdas, 

com frequente utilização errada da via por veículos, incluindo veículos na contramão. 
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Carla perguntou se houve abertura de processo administrativo, com resposta de 

Natasha de que foi aberto procedimento no ano anterior (2021). Foi mencionado que 

o trecho da escola Hellen Keller é a maior preocupação da coordenadoria de 

acessibilidade, e reforçou a importância da renovação da placa, inclusive em sentido 

de contramão. 

O assessor do vereador mencionou um mapeamento de pontos que descumprem o 

código de obras do município, feito internamente no gabinete do vereador, com 

problemas como abertura de portões para a calçada. Informou também que foi 

formado na câmara uma comissão de acessibilidade. Angélica apontou a falta de uma 

lei municipal que indique com clareza a necessidade de piso tátil, opinando que a 

existência das normas técnicas sem a previsão legal é insuficiente. Gustavo reforçou 

que, além da previsão em lei, é necessária a fiscalização da qualidade da 

infraestrutura.  

Foi apontada a dificuldade em materializar as soluções propostas, pois o processo de 

construção e restauração destas é demorada. Além disto, reiterou a dificuldade de 

mobilidade para PcDs em Caxias do Sul dada a topografia sinuosa da cidade. 

Reforçou a dificuldade ter as demandas atendidas por parte do poder público, e 

corroborou os problemas apresentados anteriormente nas proximidades da escola 

Hellen Keller. Convidou a consultoria para participação na plenária do dia 23 de 

novembro, das 13h às 16h, com presença das entidades e secretarias relacionadas à 

acessibilidade.  

Foi apresentado que a coordenação de acessibilidade está elaborando o plano 

municipal da pessoa com deficiência, que inclui a seção sobre mobilidade. Neste 

plano haverão reuniões setoriais ao longo do ano de 2023, havendo demanda de 

priorização dos trabalhos sobre mobilidade para alinhar-se ao calendário do PlanMob. 

Levantou-se também a reduzida frota de táxis adaptados, e a ideia de desvincular o 

transporte especial (coletivo porta-a-porta) do sistema urbano, permitindo maior 

controle por parte do poder público. Apontou problemas identificados na 

semaforização para pessoas com deficiência visual, com tempos insuficientes e 

orientações confusas por parte da mensagem automática.  
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Foi apontado que nos últimos anos foram feitos diversos levantamentos em pontos da 

cidade sobre acessibilidade, reforçando a falta de ações para surdos. Reforçou o 

ponto anterior de que apesar destes levantamentos serem repassados para o poder 

público, os projetos não foram realizados por falta de verbas. Apresentou também a 

falta de acessibilidade nos prédios públicos.  

Foi reiterado que o contrato de concessão do transporte público prevê o sistema 

sonoro de informações dentro do ônibus. Informou também a existência do selo de 

acessibilidade, utilizado no território estadual para classificar edifícios. 

Gustavo reiterou que uma das etapas do PlanMob inclui a previsão de recursos para 

implantação dos projetos apresentados.  

Quanto as ações da secretaria de urbanismo, apresentou-se um projeto que prevê a 

implantação da infraestrutura de acessibilidade em território urbano, partindo do 

centro em direção dos bairros, além da ideia de incluir os conselhos de classe na 

fiscalização da acessibilidade.  

Apresentou-se a existência do projeto da rota acessível, pensada em parceria com o 

setor de turismo. A rota foi idealizada no início de 2022 para atendimento à Festa da 

Uva, com levantamentos (sem metodologia técnica) de 23 locais turísticos com 

condições de atender às PcDs. Acordou-se, internamente, organizar as atividades dos 

grupos envolvidos para não ocorrer a sobreposição de trabalhos e favorecer a 

convergência de ideias.  

Evento encerrado por Carla às 11h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 01 

173 
 
 

 

 



Relatório de Atividades 01 

174 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

175 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

176 
 
 

 

 



Relatório de Atividades 01 

177 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

178 
 
 

 



Relatório de Atividades 01 

179 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 01 

180 
 
 

 

 

Data: 26/10/2022 

Horário: 19:00 – 21:00 

Local: Centro Comunitário Jardim Adorado (rua Cândida Tomásia Rosa, nº 90). 

Participantes: Representantes da SMTTM, URBTEC™ e outros convidados 

conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e interação com a 

comunidade através de dinâmicas e contribuições sobre modos motorizados coletivos, 

individuais e modos não motorizados. 

 

 

A Oficina Comunitária 03 realizada na Zona Nordeste de Caxias do Sul é aberta 

oficialmente pela engenheira Carla Franciele Rodrigues Lampert, coordenadora geral 

do PlanMob e assessora na SMTTM, que saúda os representantes da comunidade 

que participam do evento público nesta ocasião. Ela agradece a participação da 

comunidade e imediatamente passa a palavra para o diretor da URBTEC™, Gustavo 

Taniguchi, empresa Consultora responsável pela elaboração do PlanMob. 

Taniguchi faz uma breve contextualização do PlanMob e apresenta a programação de 

atividades da dinâmica, bem como a pauta que envolve os representantes da 

comunidade, neste espaço criado para ampla participação popular. Depois, destaca a 

importância do envolvimento da população nestes eventos, os quais possibilitam aos 

técnicos entender a cidade a partir da visão dos cidadãos que vivenciam os problemas 

e as coisas que funcionam bem no tocante à mobilidade. Inicialmente faz a 

apresentação da empresa de consultoria, com o know-how alcançado com sua equipe 

multidisciplinar envolvida na elaboração do PlanMob. 

A seguir, apresenta a legislação com destaque ao que está expresso no Estatuto da 

Cidade (Lei n° 10.257/2001), que regulamenta artigos que estabelecem as diretrizes 

gerais da política urbana; e da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 
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(Lei n° 12.587/2012), que versa sobre o Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana. 

Também discorre sobre os princípios do Plano de Mobilidade que relaciona os 

transportes de pessoas e de cargas, sendo modos motorizados e não motorizados e 

a infraestrutura envolvida nos sistemas.  

Taniguchi também explica para os participantes quem são os atores envolvidos e as 

etapas da elaboração do PlanMob, e onde a participação da sociedade acontece em 

eventos realizados ao longo do processo, como oficinas, audiências, leituras 

comunitárias e contribuições feitas através do site oficial da Prefeitura.  Explica ainda 

em qual fase o Plano se encontra no momento, sendo essa a etapa 4 denominada 

Diagnóstico e Prognóstico. 

O diretor explica também que a construção do Plano passa pela coleta de informações 

extraídas de documentos oficiais que são compartilhados por órgãos e empresas 

responsáveis pela elaboração de dados estatísticos. Demonstra para a audiência, que 

os relatórios também são elaborados com dados coletados a partir de levantamentos 

técnicos e pesquisas realizadas com usuários do transporte coletivo e em domicílios. 

A partir disso, o diretor reforça a importância da participação dos representantes dos 

diversos setor da sociedade civil em eventos que são realizados para envolvimento 

de toda a sociedade. E por fim, apresenta também o cronograma de atividades para 

a elaboração do PlanMob, a qual se iniciou em julho do corrente ano, e que tem prazo 

de conclusão previsto para julho de 2023. 

Na sequência, Gustavo apresentou aos presentes a dinâmica preparada para o 

envolvimento da população, com abertura de espaços para contribuições com 

sugestões, críticas e propostas. A audiência foi dividida em grupos para discutir as 

seguintes áreas temáticas: Modos Motorizados Coletivos; Modos Motorizados 

Individuais; e Modos Não Motorizados, discorrendo sobre os assuntos que envolvem 

cada tema proposto. 

Sempre com a presença de um técnico mediador, os participantes puderam fazer suas 

manifestações sobre os pontos positivos e negativos e relatar suas vivências quanto 

ao uso da infraestrutura viária e urbana, além das percepções em relação ao 
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transporte coletivo, passarelas, elevados, ruas e calçadas, sinalização e outras 

impressões relativas aos temas propostos. 

Em cada grupo se elege um relator para transcrever as ideias relatadas que, ao final, 

são resumidas em cinco prioridades positivas e cinco prioridades negativas elencadas 

pelo grupo durante as discussões. No ato seguinte, todos voltam a se reunir para 

então ouvir a manifestação oral dos relatores de cada grupo com destaque aos seus 

registros prioritários. Cada grupo tem cinco minutos para apresentar suas prioridades.  

Antes do encerramento, o Sr. Gustavo Taniguchi ainda lembra a todos que novas 

contribuições da população podem ser feitas a qualquer momento, bem como o 

acompanhamento feito por meio da página do PlanMob no site da Prefeitura Municipal 

de Caxias do Sul. Ao final, a equipe técnica do município agradece pela participação 

de todos e reforça o convite para novas participações em eventos abertos para 

participação pública na construção do PlanMob de Caxias do Sul. 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

Frota nova no transporte coletivo Faltam horários em todas as linhas 

Trajeto para EPI está bem Super lotação no ônibus 

Motoristas com bom treinamento Falta implantar EPI’s 

Pontos de ônibus bem distribuídos Falta de uma via exclusiva para deslocamento de 
ônibus da BR até o centro 

EPI’s com boas estruturas Implantação da terceira perimetral 

 Tirar o semáforo na entrada do bairro Serrano 
realocando na entrada do Jardim Eldorado 

 Falta comunicação dos itinerários dos ônibus 

 Falta de um viaduto na BR-116 – na entrada da Ana 
Rech e na perimetral (PRF) 

 Falta calçada 

 Faltam horários noturnos após as 21:00 

 Falta segurança na passarela da Agrace, em São Ciro 
e dentro das EPI’s 

 Falta fiscalização de trânsito nos bairros 

 O valor das passagens de ônibus é muito alto 

 Falta acessibilidade nas ruas, para cadeirantes e 
pessoas com mobilidade reduzida 

 Conflito das lixeiras ao desembarcar dos ônibus 

 Conflito dos eixos nas calçadas 

 Falta de estrutura para ciclovia 

 Falta de cumprimento de horários de ônibus 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Semáforo na entrada do Jardim Eldorado 

 Super lotação dos ônibus nos horários de pico 

 Segurança nas EPI’s 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Implantação das demais EPI’s 

 Falta disponibilidade de horários de ônibus 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

Frota de ônibus de qualidade Melhoria do acesso aos bairros a BR-116 

Corredor de ônibus Saída dos bairros para a Rota do Sol com rotatória 

 Faltam horários na linha 52 

 Falta de EPI’s para regiões Ana Rech e Serrana 

 Falta de segurança por falta de rótula na BR-116 km 
136, onde acontece a travessia de crianças a pé e 

transporte escolar 

 Linhas com trajetos muito longos 

 Falta de acessibilidade e fiscalização nas calçadas 

 Falta de empatia com os idosos, gestantes, entre 
outros no uso do transporte 

 Rota do táxi lotação 

 Falta de fiscalização no trânsito para os motoristas 
da VISATE que não respeitam os outros motoristas 

 Ciclistas compartilham a via com carros – sugere-se 
colocar ciclovias 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Frota de ônibus em boas condições EPI falta para a região Serrana e Ana Rech 

Corredor de ônibus Rotatória na encruzilhada de Ana Rech, bairros de 
acesso a BR-116 Balbardim – Parque dos Pinhais 

Lombada eletrônica na entrada de Eldorado Falta de fiscalização nas calçadas 

 Falta de horários e trajetos muito longos 

 Falta de ciclovias nas BR e RS 
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Data: 26/10/2022 

Horário: 8:40 – 10:00 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira 

César, nº 1666). 

Participantes: Representantes da SMTTM e URBTEC™ conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação do PlanMob e discussões específicas com o corpo técnico da 

SMTTM. 

 

 

Reunião iniciada às 8h40 por Carla Lampert. 

Abriu-se o espaço com a apresentação dos presentes, seguida da exposição da pauta 

do evento. Gustavo Taniguchi explicou os objetivos e princípios que guiam o Plano de 

Mobilidade, tal como os diferentes atores envolvidos em sua elaboração, em suas 

diversas etapas. Foi explicado o método de levantamento de dados e os eventos que 

estão sendo realizados para construção do diagnóstico, além de uma breve 

explicação sobre a dinâmica das secretarias. 

Foi perguntado sobre o custeio das ações que serão propostas, o qual Gustavo 

respondeu que durante a etapa do Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento 

serão estimados prazos e custos, e que o custeio será definido pela prefeitura 

municipal. 

Foi perguntado sobre as ações que serão propostas e como elas eventualmente serão 

detalhadas, o qual Gustavo respondeu que a aprovação do Plano de Mobilidade 

permitirá o repasse de verbas federais que viabilizem a implementação das ações. 

Ivan, do setor de cadastros, informou que para este setor a principal meta é concluir 

a implementação do serviço online, pois isto reduziria a necessidade de 

deslocamentos dos usuários para a secretaria.  
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Brenda apresentou a dificuldade de obter informações sobre os trabalhos das demais 

secretarias. 

Ivan apresentou uma sugestão de identificar os pontos de ônibus por um código 

numérico aberto ao usuário. 

Foi apresentado o entrave da sobreposição de processos, pois ao solicitar uma ação 

da prefeitura não é feita a identificação das situações em análise, de modo que os 

técnicos precisem analisar diversos processos sobre o mesmo tópico, atrasando-os.  

Foi apontada a necessidade de um sistema integrado da secretaria. 

Foi sugerido o benefício de um sistema unificado de geração de boletins de ocorrência 

on-line, de modo que os agentes não precisem digitaliza-los individualmente, e que os 

usuários do sistema não precisem se deslocar até a secretaria.  

Carla reforçou o problema da sobreposição de demandas, afirmando que funcionários 

diferentes avaliam ocorrências concomitantes, podendo haver decisões que se 

anulem, gerando desgaste aos técnicos e possíveis desperdícios de verba.  

Foi apresentado o problema de movimentação das paradas de ônibus. Primeiramente, 

não há levantamento atual das paradas existentes. Segundamente, há diversas 

solicitações de alterações de locais das paradas, que são avaliadas em instâncias 

diferentes e ocasionalmente aprovadas sem parecer técnico sobre a escolha do local. 

Finalmente, não há uma rotina estabelecida de divulgação destas informações 

mapeadas, mesmo existindo o Geocaxias que poderia servir para este propósito.  

Foi apontada também a falta de equipamentos de fiscalização eletrônica, 

comprometendo fortemente a atuação dos agentes de fiscalização. Apontou-se 

também a frequência dos questionamentos por parte da população das autuações que 

ocorrem sem o registro visual da infração, fato que poderia ser solucionado com mais 

equipamentos de fiscalização. 

Evento encerrado por Gustavo e Carla às 10h05. 
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Data: 27/10/2022 

Horário: 19:00 – 21:00 

Local: Centro Comunitário Kahler (rua Erna Sirtoli Uez, nº 324). 

Participantes: Representantes da SMTTM, URBTEC™ e outros convidados 

conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e interação com a 

comunidade através de dinâmicas e contribuições sobre modos motorizados coletivos, 

individuais e modos não motorizados. 

 

 

A Oficina Comunitária 04 realizada na Zona Centro e Sudeste de Caxias do Sul é 

aberta oficialmente pelo secretário da SMTTM, Alfonso Willenbring Jr., que saúda os 

representantes da comunidade que participam do evento público nesta ocasião. Ele 

agradece a participação da comunidade e diz da importância do envolvimento da 

sociedade na construção do primeiro Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) da 

cidade. Explica que as contribuições serão acatadas pela equipe técnica da 

Consultoria responsável e que se tratam de contribuições que vão ajudar a melhorar 

a infraestrutura viária, segurança no trânsito, inclusive preços de passagens, além de 

otimizar a destinação do orçamento da cidade. 

Após a apresentação da equipe técnica municipal que coordena o evento, a palavra é 

do diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, empresa Consultora responsável pela 

elaboração do PlanMob, que faz uma breve contextualização do PlanMob e apresenta 

a programação de atividades da dinâmica, bem como a pauta que envolve os 

representantes da comunidade, neste espaço criado para ampla participação popular. 

Taniguchi destaca a importância do envolvimento da população nestes eventos, os 

quais possibilitam aos técnicos entender a cidade a partir da visão dos cidadãos que 

vivenciam os problemas e as coisas que funcionam bem no tocante à mobilidade. 
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Inicialmente faz a apresentação da empresa de consultoria, com o know-how 

alcançado com sua equipe multidisciplinar envolvida na elaboração do PlanMob. 

A seguir, apresenta a legislação com destaque ao que está expresso no Estatuto da 

Cidade (Lei n° 10.257/2001), que regulamenta artigos que estabelecem as diretrizes 

gerais da política urbana; e da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

(Lei n° 12.587/2012), que versa sobre o Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana. 

Também discorre sobre os princípios do Plano de Mobilidade que relaciona os 

transportes de pessoas e de cargas, sendo modos motorizados e não motorizados e 

a infraestrutura envolvida nos sistemas.  

Taniguchi também explica para os participantes quem são os atores envolvidos e as 

etapas da elaboração do PlanMob, e onde a participação da sociedade acontece em 

eventos realizados ao longo do processo, como oficinas, audiências, leituras 

comunitárias e contribuições feitas através do site oficial da Prefeitura.  Explica ainda 

em qual fase o Plano se encontra no momento, sendo essa a etapa 4 denominada 

Diagnóstico e Prognóstico. 

O diretor explica também que a construção do Plano passa pela coleta de informações 

extraídas de documentos oficiais que são compartilhados por órgãos e empresas 

responsáveis pela elaboração de dados estatísticos. Demonstra para a audiência, que 

os relatórios também são elaborados com dados coletados a partir de levantamentos 

técnicos e pesquisas realizadas com usuários do transporte coletivo e em domicílios. 

A partir disso, o diretor reforça a importância da participação dos representantes dos 

diversos setor da sociedade civil em eventos que são realizados para envolvimento 

de toda a sociedade. E por fim, apresenta também o cronograma de atividades para 

a elaboração do PlanMob, a qual se iniciou em julho do corrente ano, e que tem prazo 

de conclusão previsto para julho de 2023. 

Na sequência, Gustavo apresentou aos presentes a dinâmica preparada para o 

envolvimento da população, com abertura de espaços para contribuições com 

sugestões, críticas e propostas. A audiência foi dividida em grupos para discutir as 

seguintes áreas temáticas: Modos Motorizados Coletivos; Modos Motorizados 
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Individuais; e Modos Não Motorizados, discorrendo sobre os assuntos que envolvem 

cada tema proposto. 

Sempre com a presença de um técnico mediador, os participantes puderam fazer suas 

manifestações sobre os pontos positivos e negativos e relatar suas vivências quanto 

ao uso da infraestrutura viária e urbana, além das percepções em relação ao 

transporte coletivo, passarelas, elevados, ruas e calçadas, sinalização e outras 

impressões relativas aos temas propostos. 

Em cada grupo se elege um relator para transcrever as ideias relatadas que, ao final, 

são resumidas em cinco prioridades positivas e cinco prioridades negativas elencadas 

pelo grupo durante as discussões. No ato seguinte, todos voltam a se reunir para 

então ouvir a manifestação oral dos relatores de cada grupo com destaque aos seus 

registros prioritários. Cada grupo tem cinco minutos para apresentar suas prioridades.  

Antes do encerramento, o Sr. Gustavo Taniguchi diz que novas contribuições da 

população podem ser feitas a qualquer momento, bem como o acompanhamento feito 

por meio da página do PlanMob no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Ao 

final, a equipe técnica do município agradece pela participação de todos e reforça o 

convite para novas participações em eventos abertos para participação pública na 

construção do PlanMob de Caxias do Sul. 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

Transporte coletivo Transporte público 

Rotas em boas condições Falta de contrapartida de grandes empresas 

Faixas exclusivas Vias sem pavimentação 

Estações de transbordo Valor não é atrativo 

Vias de escoamento rápido – perimetral Falta de linha e horários 

Veículo individual Pedestres 

Faixas de pedestre Reparo do calçamento demorado 

 Inexistência de um calçadão na Avenida Júlio de 
Castilhos 

 Calçadas estreitas 

 Veículo individual 

 Falta de recuo 

 Falta de sinaleiras inteligentes 

 Falta de temporização dos semáforos 

 Desrespeito entre pedestres e veículos 

 Falta de campanhas educativas 

 Não ter cercamento eletrônico 

 Conversões nos corredores de ônibus 

 Excesso de rotatório e falta de viadutos nas regiões 
de São Leopoldo, Ana Rech, Planalto e Desvio Rizzo 

 Falta de municipalização de trechos da BR-116 

 Falta de viadutos em frente a PICA e na Atílio 
Andreazza com a perimetral 

 Bicicletas 

 Inexistência de ciclovia/ciclofaixas 

 Falta de integração entre modais 

 Falta de campanhas educativas 

 Largura excessiva das faixas de rolamento 

 Falta de bicicletários 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Frota em boas condições Cercamento eletrônico com sinaleiras inteligentes 

Faixas exclusivas Falta de elevadas nos pontos críticos da cidade 

Estações de transbordo Falta de iniciativas para pedestres e ciclistas 

Vias de escoamento rápido Problemas de infraestrutura nas vias 

Faixas de pedestres Falta de campanhas de conscientização 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

EPI’s = ônibus urbano Manutenção de árvores com poda e obstáculos em 
geral 

Região central acesso a cadeirantes Falta frequência de horários urbanos 

Pavimentação central e redores boa Falta implantação de mais EPI’s 

Pavimentação distrito rural – Vila Oliva Melhor tempo de integração da passagem 

3ª pista da rua Sinimbu Falta informativo nas paradas das linhas 

3ª pista da rua Pinheiro Machado Falta sincronismo das sinaleiras centrais 

Frota de ônibus nova e boa Melhorar o tempo de embarque e desembarque / 
paradas – praça – ópera 

 Falta diferenciar as paradas do troncal – linhas TR01 

 Duplicação da BR-116 – Planalto e Santos Anjos 

 Acesso a rua Angelina Michielon com a BR-116 

 Trânsito bloqueado em horário de pico na BR-116 
(PRF) 

 Falta passarela para acesso da EPI Sinimbu a EPI 
Imigrante 

 Melhorias nas paradas de ônibus, principalmente 
iluminação 

 Falta acessos e vias gerais 

 Falta sinalização 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Vias de acessos gerais 

 Falta de frequência 

 Projeto de lei ciclovia 

 Diferencial parado do troncal 

 Falta de implantação EPI’s 
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Data: 27/10/2022 

Horário: 10:10 – 11:30 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira 

César, nº 1666). 

Participantes: Representantes da SMTTM, SMOSP, SMS, URBTEC™ e outros 

convidados conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação do PlanMob e discussões específicas som agentes da área de 

segurança viária. 

 

 

Workshop iniciado às 10h10 por Carla Lampert. 

O diretor da SMTTM, Cleberson Babetrki, complementou a abertura com uma 

explicação dos trabalhos do Plano de Mobilidade. Gustavo Taniguchi explicou os 

objetivos e princípios que guiam o Plano de Mobilidade, tal como os diferentes atores 

envolvidos em sua elaboração, em suas diversas etapas. Foi explicado o método de 

levantamento de dados e os eventos que estão sendo realizados para construção do 

diagnóstico. 

Em seguida, Carla realizou uma apresentação sobre Ruas Completas. O material foi 

fornecido por um colaborador da WRI Brasil, e explica os fundamentos das Ruas, 

como uma medida de conter os impactos do sistema de transportes baseado em 

veículos individuais.  

Everaldo, do setor de estatísticas da SMTTM, apresentou dados recolhidos pelo 

município. Informou que a coleta de dados de acidentes é realizada apenas quando 

os sinistros possuem danos materiais. Informou também que os dados se encontram 

segmentados entre diferentes bases (prefeitura presencial, prefeitura on-line, PRF, 

bombeiros) e que não há integração entre estes sistemas. Apresentou um 
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levantamento de 10 pontos considerados críticos entre janeiro de 2021 e setembro de 

2022, com uma prevalência grande de ocorrências nas duas vias perimetrais do 

município (Av. Ruben Bento Alves e Av. Bruno Segalla). Apresentou, para o ano de 

2022, estatísticas de acidentes para agrupamentos de gênero, faixa etária, faixa 

horária das ocorrências, dias de semana, etc.  

Representante do Corpo de Bombeiros corroborou, em comentário, os dados 

apresentados, em especial quanto a natureza crítica das vias perimetrais.  

Carolina, médica do SAMU Serra de Caxias do Sul, realizou uma apresentação sobre 

a estrutura do sistema de atendimento, além de dados sobre os atendimentos. Para 

os últimos anos, informou que as categorias de colisões entre carros, ou entre carros 

e motos, se mantém a principal causa de chamados do SAMU em acidentes de 

trânsito. Das ocorrências por bairro, a maioria ocorre no Centro, seguido dos bairros 

Desvio Rizzo, Lourdes, Santa Catarina e São José. Carolina se dispôs a fornecer os 

dados do SAMU.  

Representantes da Polícia Rodoviária Federal também se dispôs a fornecer dados. 

Evento encerrado por Carla às 11h30. 
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Data: 08/11/2022 

Horário: 10:00 – 11:10 

Local: Online via Microsoft Teams. 

Participantes: Mariana Andreotti (URBTEC™), Manoela Feiges (URBTEC™), Ana 

Luísa Diesel (SMU), Anderfil Lerner (Fiscalização SMU), Carla Lampert (SMTTM), Ta-

livan W Tavares (SMTTM). Jaqueline Fedrizzi (Coordenadoria de Acessibilidade), Lu-

célia Amaral Gomes (Coordenadoria de Acessibilidade), Luzia Oss (Diretoria geral 

SEMMAN), Rodrigo Lazzarotto e Suane Moschen (Escritório de dados - Gabinete do 

prefeito),  

Pauta: Apresentação do andamento do PlanMob e discussão sobre projetos já 

existentes. 

 

 

O 8º Workshop foi iniciado por Manoela Feiges com a apresentação do andamento do 

PlanMob. Manoela explicou os objetivos do Plano de Mobilidade, tal como as suas 

diversas etapas. Foi explicado o método de levantamento de dados e o cronograma 

de elaboração do Plano. 

Após a apresentação, Carla Lampert reforçou que o objetivo do encontro era alinhar 

o andamento do PlanMob aos projetos já existentes no município, a fim de facilitar a 

conciliação entre todos eles. 

Em seguida, Suane Moschen falou sobre o GT de Calçadas. Comentou que o projeto 

esteve acontecendo em paralelo com PlanMob e estabeleceu o uso do GeoCaxias 

para auxiliar em seu diagnóstico e posterior fiscalização, com foco em acessibilidade. 

Também foi ressaltado que a manutenção de calçadas em casos que envolvem 

arborização é feita pela SEMA, e quando não, a responsabilidade é da Secretaria de 

Obras. 
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Suane reforçou que a camada está disponível, mas falta alguns ajustes finos como 

legendas e renovar o que está desatualizado. O objetivo explicado contém a 

participação conjunta, para agregar mais informações no GeoCaxias, finalizando as 

questões de calçadas em andamento. 

Em seguida Lucélia Amaral Gomes iniciou o assunto de acessibilidade. Ela explicou 

que a coordenadoria esteve produzindo o Plano municipal da pessoa com deficiência 

(Lei 8.601 de 06/01/2021). 

Manoela perguntou como é feita a compatibilização de informações, ao passo que 

Lucélia respondeu que existe um comitê de gestão que se reúne mensalmente, em 

que representantes dos secretários ficam cientes dos planos. Ela salientou que em 

virtude da falta de horários dos secretários, há o uso desses representantes nas 

reuniões, que ela reiterou como um ponto negativo, pela falta de transmissão de 

informações a quem tem o poder da ação. 

Na continuidade do tema, Carla indicou falha na comunicação, pela falta de 

conhecimento no plano comentado e Lucélia pontuou a necessidade de um técnico 

envolvido diretamente no projeto, para agilizar o processo. 

Lucélia falou que foi formado um GT com foco no plano de acessibilidade, em que a 

escrita foi devidamente organizada, e prosseguiu para um segundo momento em que 

se iniciou a conversa com cada secretaria para melhorar o produto e produzir um 

cronograma de reuniões. 

Manoela perguntou sobre a existência de alguma ação a respeito da Ciclomobilidade, 

em que foi respondido que os projetos são escassos e a maior contribuição nessa 

área seria feito pelo PlanMob. Ela pontuou que todo o sistema viário é integrado, no 

qual deve incluir tantos deficientes, bicicletas quanto calçadas, e que não deveria ficar 

separando.  

Evento encerrado por Carla às 11h10. 
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Data: 19/11/2022 

Horário: 14:00 – 16:00 

Local: União das Associações de Bairros – UAB (Avenida Independência, nº 2516). 

Participantes: Representantes da SMTTM e URBTEC™; servidores públicos e outros 

convidados conforme lista de presença  

Pauta: Apresentação e discussão sobre o processo de elaboração do PlanMob no 4º 

Fórum Municipal de Avaliação Popular do Sistema de Transporte Público. 

 

 

A Ata deste evento elaborada pela prefeitura de Caxias do Sul será incluída na 

versão 2 deste produto. 
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Data: 19/11/2022 

Horário: 10:00 – 11:10 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Representantes da SMTTM e URBTEC™; servidores públicos e outros 

convidados conforme lista de presença.  

Pauta: Apresentação e discussão sobre o processo de elaboração do PlanMob e 

apresentação e discussão sobre o Urbanismo Tático. 

 

 

O nono workshop do processo de elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (PlanMob) se iniciou às 10h. A engenheira civil 

e representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

(SMTTM), Carla Lampert, realizou a abertura ressaltando a importância do Urbanismo 

Tático para o desenvolvimento do Plano. Após cada participante se apresentar, o 

engenheiro civil e diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, iniciou a apresentação 

da consultoria. 

Após introduzir a empresa e sintetizar o atual estágio dos trabalhos, o engenheiro civil 

da URBTEC™, Alceu Dal Bosco Junior, fez uma apresentação sobre os conceitos 

norteadores do Plano. Explicou também as estratégias que estão sendo aplicadas 

para realizar o diagnóstico do PlanMob, como os levantamentos e pesquisas que 

estão sendo feitos nos últimos meses. 

Em seguida, o representante do Laboratório Urbano, Matias Vazques, fez uma 

apresentação sobre o tema “urbanismo tático”, que se trata de uma intervenção 

temporária na cidade, na qual se monitora as mudanças do espaço urbano, avaliando 
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seus impactos. Apresentou exemplos de aplicação dessas ações pelo mundo e 

especificamente sobre a Avenida Julho, em Caxias do Sul. 

Comentou sobre os detalhes da metodologia aplicada no projeto na avenida citada, 

que se deu por um processo de imersão por workshops, pesquisas e outras dinâmicas 

de participação popular. 

Matias resgatou o histórico do espaço estudado desde antes da fundação da cidade 

até a ampliação das calçadas nas últimas décadas do século XX. Pontuou críticas 

sobre a falta de monitoramento das intervenções urbanas, comentando que a cidade 

é um “organismo vivo”, o que sugere a necessidade de atualização constante. 

Sobre a atualidade, apresentou mapas que caracterizam os arredores da Avenida 

Julho, como as ruas paralelas que configuram um binário urbano. A proposta do 

Laboratório Urbano considera a transformação da rua em um parque linear que 

priorize pedestres e ciclistas. 

O representante do Laboratório Urbano apresentou conceitos de humanização da 

cidade, defendendo mudanças nos espaços que aumentem as oportunidades de lazer 

e segurança. Também falou sobre a necessidade de o planejamento urbano ser 

construído de forma democrática por meio da participação popular. 

Por fim, apresentou os resultados obtidos dos estudos realizados na Avenida Julho. 

Entre outros, destacou os potenciais identificados, como a fomentação de turismo, 

cultura e comércio. Também pontuou as problemáticas como comércio ambulante, 

falta de segurança e de limpeza pública. 

Após a apresentação, os participantes discutiram sobre o tema. Foi indagado sobre a 

aplicação prática dos estudos. Em resposta, Matias lamentou a falta de recursos e de 

engajamento dos grupos organizados. 

Os participantes debateram sobre as pressões econômicas e de interesses que 

impedem a realização de ações efetivas, desmotivando os movimentos sociais. O 

desinteresse da população na temática e as expectativas negativas perante as ações 

propostas foram justificativas para a ausência de intervenções. 
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Outros temas discutidos foram acessibilidade universal, padronização de calçadas e 

fiscalização. 

Lamentou-se sobre as pressões externas e internas às secretarias e organizações 

sociais que dificultam a implementação de mudanças. Como possíveis soluções para 

praticidade, Matias citou a ativação de redes de apoio e um esforço conjunto para a 

realização dos planejamentos. 

A cultura e a educação foram apontadas como aspectos que precisam ser trabalhados 

para uma melhor aceitação das intervenções urbanas. 

Considerou-se que as intervenções permanentes enfrentam dificuldades de 

implementação, e que o exercício do urbanismo tático pode gradualmente modificar a 

realidade da cidade. 

Gustavo comentou que a Avenida Julho necessita ser transformada com urgência, 

considerando as características do espaço e priorizando a escala humana. Também 

comentou que o PlanMob estabelecerá diretrizes de infraestrutura da cidade de longo 

prazo que transformarão a cidade. 

Foi ressaltado a importância do cicloturismo e da priorização do uso da bicicleta na 

cidade. Retomou-se a relevância da educação e da cultura para uma transformação 

efetiva da sociedade, em quesitos de hábitos, preferências e conscientização. 

Uma das propostas que surgiram no debate foi uma ação comercial na qual se 

fecharia a avenida e os comerciantes ofereceriam descontos para os consumidores 

em uma data específica. 

A ideia foi discutida e será amadurecida em outras oportunidades. A representante do 

Laboratório Urbano, Taísa Festugato, se comprometeu em produzir o projeto para 

essa intervenção. 

Após discussões sobre as possibilidades de execução desse projeto, Carla finalizou 

o workshop agradecendo a participação de todos e convidando para os próximos 

eventos. 
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Data: 21/11/2022 

Horário: 19:00 – 21:00 

Local: Plenário Nadyr Rossetti na Câmara Municipal de Caxias do Sul (rua Alfredo 

Chaves, nº 1323) e transmissão ao vivo: https://fb.watch/hoqcAC_7dD/. 

Participantes: Representantes da CDL, SMTTM e URBTEC™ e outros convidados 

conforme lista de presença.  

Pauta: Apresentação e discussão sobre o processo de elaboração do PlanMob. 

 

 

A Reunião Pública de Apresentação à Comunidade do processo de elaboração Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (PlanMob) se iniciou às 

19h, dedicando os primeiros minutos para recepção e acomodação dos participantes. 

A sessão foi aberta pelo Sr. Adriano Bressan, Vereador e Presidente da Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação (CDUTH). Bressan apresentou as 

autoridades que compunham a mesa de honra: o Sr. Alfonso Willenbring Júnior, titular 

da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM); o Sr. 

Gustavo Taniguchi, Coordenador do Plano e Diretor da URBTEC™; e a Sra. Carla 

Lampert, Fiscal do Contrato do PlanMob e representante da SMTTM. 

Além dessas, foram nomeadas outras pessoas envolvidas com o Plano que estavam 

presentes na plenária: a Sra. Mariana Andreotti, arquiteta urbanista da URBTEC™; o 

Sr. Alceu Dal Bosco Junior, engenheiro civil da URBTEC™; e o Sr. Talivan Tavares, 

Diretor Técnico da SMTTM e Gestor do Contrato do Planmob. Também foram 

mencionados o Sr. Gilfredo de Camillis, Vereador; a Sra. Driele de Lima, 

representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); o Sr. Flávio Fernandes da 

Coordenadoria de Relações Comunitárias; e o Sr. André Busnello, representando a 

União dos Ciclistas Caxienses (Unicca). 
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Após as boas-vindas, o Presidente da CDUTH explicou a dinâmica da Reunião 

Pública e passou a palavra para o Secretário Alfonso Willenbring Júnior. Em seu 

discurso de abertura, cumprimentou a todos e manifestou otimismo com os trabalhos 

que estão sendo desenvolvidos. 

Lamentou sobre alguns problemas de Caxias do Sul, como as pessoas que estão 

transitando sem serem habilitadas e o serviço de transporte que perdeu sua 

capacidade nos últimos anos. 

Ressaltou que as equipes estão buscando soluções para melhorar e inovar na pauta 

de transporte, trânsito e mobilidade. Informou que o PlanMob se encerra no primeiro 

semestre de 2023, e que os estudos vão municiar a SMTTM para direcionar as ações 

administrativas. Agradeceu a todos e se colocou à disposição. 

Em seguida, discursou a representante da SMTTM, Carla Lampert, que agradeceu a 

presença de todos e manifestou satisfação em fazer parte do Plano. Carla explicou 

que o Planmob envolve diversas temáticas, como acessibilidade, pedestrianização, 

sustentabilidade e transporte coletivo, destacando a abrangência e a importância do 

Plano. Finalizou com agradecimentos às equipes envolvidas. 

O Vereador Adriano Bressan comentou que a mobilidade é constantemente discutida 

na Câmara. Mencionou a paralização recente do transporte coletivo, que tornou o 

trânsito “inviável”, e reforçou a importância do transporte público para a cidade. 

Dando continuidade à Reunião Pública, Gustavo Taniguchi, Diretor da URBTEC™, 

iniciou a apresentação da consultoria. Cumprimentou a todos e enalteceu a relação 

de parceria da consultoria com a Prefeitura. Willenbring se manifestou, reforçando o 

compromisso da administração pública com o desenvolvimento o Planmob.  

Taniguchi apresentou brevemente a empresa de consultoria URBTEC™, que conta 

com 25 anos de experiência em planejamento urbano e mobilidade em diferentes 

escalas. Explicou que o Plano de Mobilidade é fundamental para Caxias do Sul, não 

somente para o desenvolvimento ordenado do município, mas também para acessar 

recursos financeiros. Ressaltou também que a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU) — Lei nº 12.587/2012 — estabelece a obrigatoriedade desse planejamento 

para cidades com mais de 20 mil habitantes. 
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Salientou que os princípios que guiam o Planmob também estão delineados pela 

PNMU, como a garantia da acessibilidade universal, a priorização dos modos ativos e 

do transporte coletivo, a gestão democrática do planejamento, entre outros aspectos. 

Gustavo falou sobre as nove etapas de elaboração do Plano, que no momento se 

encontrava na terceira e quarta fase, quando são feitos levantamentos para 

diagnosticar as problemáticas e potencialidades do município. 

A partir do diagnóstico, são desenhados cenários acerca das tendências e das 

projeções, formando o prognóstico. Com essas informações, serão propostos planos 

específicos para temas como pedestrianização, acessibilidade e ciclomobilidade. 

Além dos planejamentos setoriais, também serão estabelecidas métricas para o 

monitoramento das ações. Todos os conteúdos serão traduzidos em minutas de lei, a 

serem discutidas e sancionadas pelos vereadores. 

O Coordenador do Plano aprofundou as explicações sobre a etapa de diagnóstico, 

que se utiliza de duas estratégias: obtenção de dados primários por meio de 

levantamentos in loco; e o aproveitamento de dados secundários de documentos 

existentes. 

Para exemplificar, foram apresentados alguns dados secundários, como composição 

veicular, taxa de motorização e acidentes de trânsito, comparando os números do 

município com o estado e o país. 

Sobre os dados primários, foram apresentados levantamentos e pesquisas planejadas 

e realizadas. Taniguchi explicou que os inventários buscam analisar as características 

das calçadas, do tráfego, dos pontos de ônibus, entre outros elementos da mobilidade 

urbana. Citou alguns números, como as 6800 entrevistas aplicadas com usuários de 

transporte coletivo (analisando aspectos como a origem e o destino das viagens e a 

qualidade do transporte) e as 600 entrevistas com pedestres (abordando questões 

como rotas e problemas de caminhabilidade). Também explanou sobre as pesquisas 

domiciliares, que analisam trajetos, periodicidade e modais utilizados pelos cidadãos. 

Além dessas metodologias, também cooperaram para o diagnóstico as quatro oficinas 

comunitárias realizadas em outubro de 2022, nas quais a população pode contribuir 
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com suas perspectivas. Os resultados desses encontros públicos foram compilados e 

são discutidos pelas equipes técnicas da consultoria e da Prefeitura em reuniões de 

leitura técnica e workshops. 

A partir dessas informações, será possível identificar os pontos críticos do trânsito na 

cidade e analisar a rede de mobilidade por meio de mapeamentos. Com o diagnóstico, 

serão desenvolvidos cenários futuros com ferramentas de simulação, como os 

softwares de modelagem — que permitem prever os resultados das intervenções 

antes de suas aplicações. 

Após essas explicações, Taniguchi apresentou o cronograma que guia os trabalhos 

do Planmob, que estipula a finalização da etapa de diagnóstico e prognóstico em 

janeiro de 2023.  Em seguida, serão desenvolvidas propostas de melhorias nos planos 

específicos. Por fim, será produzida uma minuta de lei para apreciação da Câmara de 

Vereadores. 

O Diretor da URBTEC™ convidou a todos para acompanhar os trabalhos por meio da 

página do Planmob no site da Prefeitura, onde estão todos os documentos produzidos 

para consulta pública. Citou os formulários de acessibilidade e ciclomobilidade que 

estavam disponíveis e o canal de contribuição continuada. Finalizou se colocando à 

disposição para demais esclarecimentos. 

O Vereador Adriano Bressan confirmou o interesse da Câmara em debater o Plano 

antes de sua finalização. A representante da SMTTM, Carla Lampert, salientou que o 

Planmob irá traçar diretrizes sobre as temáticas comentadas e que a participação da 

população é de extrema importância. Reiterou que os estudos resultarão em uma 

minuta de lei, na qual são definidos direcionamentos para o desenvolvimento da 

cidade para os próximos dez anos. Reforçou o convite para acessar a página do 

Planmob no site da Prefeitura, onde estão disponíveis os documentos consolidados e 

o canal de contribuição continuada. 

Em seguida, discursou o titular da SMTTM, Alfonso Willenbring Júnior. Falou sobre a 

sua trajetória com a pauta de trânsito, mencionando a atuação em prol da segurança 

viária, desenvolvendo ações que reduziram os níveis de acidentalidade e morte no 

trânsito. 

https://caxias.rs.gov.br/servicos/transito/planmob
https://caxias.rs.gov.br/servicos/transito/planmob
https://caxias.rs.gov.br/servicos/transito/planmob
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Também comentou sobre a questão do comportamento dos motoristas e o respeito 

com pedestres e ciclistas, afirmando que é necessário quebrar a “cultura da pressa” 

dos caxienses e desenvolver uma “cultura da segurança”. 

Willenbring expôs que há mais de 400 solicitações de instalação de quebra-molas, a 

fim de exemplificar a necessidade do planejamento para ordenar os investimentos do 

município. Também citou outros detalhes que carecem de atenção, como o sistema 

cicloviário e semaforização inteligente. 

Por último, destacou o compromisso da SMTTM com a transparência e lamentou a 

baixa aderência da comunidade nos eventos, embora tenham sido amplamente 

divulgados. 

O Vereador Adriano Bressan se manifestou reclamando sobre a avenida São 

Leopoldo. Explicou que a avenida permite a conversão à esquerda, o que atrapalha o 

trânsito, pois na hora de maior fluxo uma das vias fica congestionada. Outro ponto 

levantado foi a avenida Bom Pastor, que considera ser uma das mais problemáticas. 

Pediu que sejam estudadas melhorias para essas localidades. 

Finalizados os pronunciamentos, foi aberto o momento de contribuições. 

O primeiro a se manifestar foi o Vereador Gilfredo de Camillis. Questionou se os dez 

pontos críticos citados na apresentação já foram finalizados. Pediu que sejam 

consideradas as situações problemáticas na avenida São Leopoldo, na Rua Matheo 

Gianella e na rua Jacob Luchesi.  

Comentou que a rotatória em frente à igreja Santa Lúcia e a sinaleira “em frente ao 

Andreazza” melhoraram muito o trânsito naquelas regiões. Denunciou que Estrada de 

Imigrante, próximo à Terceira Légua, é muito estreita e que há um intenso fluxo de 

ciclistas. Sugere estudos para o alargamento da pista. 

Salientou que é necessário tomar mais medidas de precaução para a segurança no 

trânsito, especificando o cruzamento da rua Jacob Luchesi com a rua Gilberto 

Candeias.  

Indagou sobre a aplicação das propostas do Plano e os recursos para as intervenções. 
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Sugeriu que sejam ouvidos representantes de deficientes físicos, citando o Instituto 

da Audiovisão de Caxias do Sul (INAV), a Escola Municipal Helen Keller e a 

Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV). 

Lamentou a situação das calçadas no município, pedindo mais atenção da Secretaria 

Municipal de Urbanismo (SMU). Também denunciou situações de risco por conta das 

cordoalhas e dos postes e parquímetros mal localizados. 

Após sua fala, foi notificada a presença virtual do Vereador Maurício Scalco. O 

próximo a se pronunciar foi o Sr. Luís Rocha, que saudou os presentes e reforçou a 

importância da contribuição da sociedade para a construção do Plano, lamentando o 

baixo quórum nos eventos públicos. 

Comentou que, em seu bairro, são debatidos aspectos negativos — como o asfalto — 

e positivos — como as pistas próprias para o transporte coletivo.  

Comentou que, na região leste, mais especificamente “do Pena Branca pra dentro”, 

há quatro bairros e cinco loteamentos com altos índices de crescimento. Pediu por 

mais acessos e horários de transporte coletivo para a região. Recomendou que seja 

projetada uma saída próxima ao novo loteamento atrás da igreja São Luís, no sentido 

para São Valentim. 

Lamentou a falta de aproximação entre os poderes executivo e legislativo, explicando 

que é necessário criar um arcabouço jurídico pra dar sustentação à execução das 

obras, principalmente em questões de indenizações. 

Retomou o pedido pela criação de acessos aos loteamentos nas áreas de São Luís, 

Campos, De Zorzi e Diamantino, que estão “ilhadas”. Finalizou citando o conceito 

importado de “Smart Cities”, afirmando que é necessário aproximar o trabalho da 

moradia. Também pediu pela ampliação das Estações Principais de Integração (EPIs). 

Em seguida, pronunciou-se o Sr. Wilson Nunes, que afirma ser da área norte e que 

as problemáticas são semelhantes às citadas anteriormente. Denunciou a situação do 

acesso da Rota de Sol no sentido para Flores da Cunha, onde há um viaduto em 

estado “caótico”. Wilson comentou que já foram realizadas reclamações, mas que 
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ainda nada foi feito. Pediu por soluções como sinaleira, rotatória, ampliação da 

entrada, ou outra estratégia de melhoria da circulação. 

Reclamou sobre o itinerário de ônibus que faz o trajeto pela Companhia de 

Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA), entrando pelo posto de combustíveis 

São Luiz e passando pela região de Veneza. Pediu por uma saída na região, para não 

precisar fazer o “retorno da linha 40”. Também denunciou a linha 93 (antiga linha 16), 

que tem o trajeto alterado aos domingos por Santa Fé. Sugere que seja utilizado um 

micro-ônibus que possa subir pelo Colina do Sol para atender a região.  

Wilson pontuou outras denúncias específicas da região, que já foram oficializadas em 

protocolos, como postes mal localizados e falta de segurança próximo ao centro de 

convivência. Por fim, reivindicou intervenções para aumentar a segurança no acesso 

ao bairro Brandalise. 

Em resposta, o Willenbring garantiu que irá visitar o local para buscar soluções para 

a região. Wilson comentou sobre outro caso no qual as equipes técnicas da SMTTM 

realizaram visitas e constataram a necessidade de intervenções. 

O Vereador Adriano Bressan recomendou que seja avaliada a possibilidade de 

gerenciar as entradas e saídas de grandes empresas, para que os trabalhadores não 

entrem e saiam todos no mesmo horário, a fim de diminuir congestionamentos. 

Finalizadas as manifestações dos participantes, Gustavo Taniguchi respondeu às 

considerações.  

Primeiramente, garantiu que os aspectos levantados como semáforos inteligentes, 

pontos de congestionamentos e capacidade viária estão contempladas pelo Plano de 

Mobilidade e serão tratados nos planos setoriais. 

Afirmou que o escalonamento de horários das empresas é possível e ajuda a achatar 

o horário de pico. Essa flexibilização pode ser orientada por uma lei municipal, e 

aconselha buscar referência em outras cidades que aplicaram essa estratégia. 

Esclareceu que os 10 pontos críticos apresentados estão relacionados aos índices de 

acidentes da cidade, mas que no Planmob estão sendo constatados mais de 90 

pontos específicos de cruzamentos de pedestres e veículos. 
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Dando seguimento às respostas, Taniguchi defendeu a necessidade de pensar a 

mobilidade juntamente à pauta de uso e ocupação do solo. 

Explicou que, com o espraiamento da cidade, a população está morando cada vez 

mais distante do centro, devido ao alto custo das terras. Por isso, é necessário planejar 

infraestruturas nesses bairros, levando emprego e equipamentos públicos para que a 

população não precise se deslocar ao centro constantemente. 

Ainda nesse contexto, defendeu que a aprovação de novos loteamentos deve 

obedecer às diretrizes viárias que permitam a expansão da cidade. Exemplificou que 

uma via estreita terá dificuldades de ser alargada quando, após algumas décadas, 

precisar suportar a passagem de ônibus e caminhões. 

Dessa forma, argumentou que o planejamento urbano deve ser pensado para o 

desenvolvimento das próximas décadas, desenhando um sistema viário compatível 

com o crescimento da cidade. 

O Secretário exemplificou o acesso à avenida Dr. Mário Lopes, que é a principal via 

de acesso ao norte da cidade. Comentou que, anos atrás, havia poucas casas na 

região, e que atualmente toda a área está ocupada, demandando uma reforma das 

vias que poderiam ter sido melhor planejadas. 

Sobre a proposta de reunir-se com representantes dos deficientes físicos, Gustavo 

garantiu que já foram realizados encontros com diferentes grupos de Pessoas com 

Deficiência (PcD) e que há um questionário específico para essa população no site. 

As informações estão sendo processadas, e novas reuniões serão acionadas em 

breve. Além da pauta da acessibilidade, também foram realizadas discussões com 

representantes de associações do transporte coletivo e da ciclomobilidade. 

Reforçou a importância da participação da população na elaboração do Plano e 

convidou os espectadores a acessarem o site, enviarem contribuições e participarem 

dos próximos eventos. 

Em relação às EPIs, relembrou que foram projetadas 10 novas Estações, mas foram 

realizadas apenas duas. Afirmou que essa pauta será abordada no Planmob. 
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Sobre a operacionalização das propostas, Gustavo comentou que as ações são 

organizadas em curto, médio e longo prazo, para facilitar a aplicação das estratégias.  

Na questão dos princípios das Smart Cities, Taniguchi comentou que é possível 

transformar as EPIs em centros de serviços, distribuindo as funcionalidades públicas 

nos bairros da cidade. Quanto às problemáticas de acessos específicos, aconselhou 

que a STTM trabalhe com os casos individualmente. 

Sobre o comportamento no trânsito, Gustavo sugeriu que sejam realizadas 

campanhas de conscientização para reeducação da população. Willenbring afirmou 

que a STTM está desenvolvendo ações educativas sobre travessia de pedestres e 

limites de velocidade, que serão praticadas a partir de dezembro. 

Em sua fala final, Carla Lampert reforçou o convite para acessar o site do Planmob. 

Comentou que já foram realizados eventos com grupos temáticos e que outros ainda 

serão contemplados. Finalizou agradecendo a oportunidade e a presença de todos. 

O Vereador Adriano Bressan agradeceu a equipe da URBTEC™, os representantes 

da SMTTM, os vereadores e demais cidadãos presentes, colocando a Câmara à 

disposição. Assim, encerrou-se a Reunião Pública de Apresentação à Comunidade 

do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul. 
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Data: 21/11/2022 

Horário: 10:00 – 12:00 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Representantes da STTM, URBTEC™ e do GT de Calçadas conforme 

lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e discussão sobre 

a situação atual e as propostas futuras para as calçadas da cidade. 

 

 

O décimo workshop do processo de elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (PlanMob) se iniciou às 10h. A engenheira civil 

e representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

(SMTTM), Carla Lampert, realizou a abertura agradecendo a presença de todos e 

introduzindo o assunto, enfatizando a importância de diagnosticar problemáticas e 

desenvolver propostas para melhoria das calçadas do município. 

O titular da SMTTM, Alfonso Willenbring Júnior, também agradeceu a presença de 

todos e desejou um bom evento. Após a apresentação pessoal de cada participante, 

o engenheiro civil e diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, fez uma apresentação 

sobre conceitos norteadores e a metodologia aplicada nos estudos do PlanMob, como 

os levantamentos de dados e o inventário físico de calçadas e vias, especializados 

em mapas. 

Gustavo ressaltou que as etapas seguintes contêm Planos Municipais Específicos que 

abordarão os temas de acessibilidade universal, pedestrianização e ciclomobilidade. 

A partir das explicações sobre o PlanMob, iniciou-se a discussão entre os 

participantes. As representantes do Grupo de Trabalho (GT) das Calçadas elogiaram 
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o diagnóstico preliminar apresentado, comentando sobre o quadrilátero central que foi 

estudado como projeto inicial. 

Foi indagado sobre a obrigatoriedade do piso podotátil e a padronização das calçadas. 

Foram levantadas dúvidas de como instituir na legislação essas temáticas, bem como 

sua fiscalização. 

Gustavo comentou que a pauta da padronização das calçadas pode fazer parte da 

legislação urbanística, mas que essas questões geralmente estão em outras leis, 

como no Código de Posturas e de Obras. Entretanto, é possível sugerir alterações. 

Um dos representantes perguntou se a arborização está sendo abordada. Gustavo 

afirmou que a arborização está sendo considerada, mas não especificamente sobre 

as espécies inadequadas. Recomendou-se que fosse compatibilizado o PlanMob com 

o Plano de Arborização. 

Outa pauta discutida foi a dificuldade de realizar fiscalizações por conta das limitações 

do poder público. Também foi apontada a problemática de correção dos projetos que 

atrasam os processos administrativos das secretarias.  

Uma participante comentou que a existência de uma norma que exija condições de 

acessibilidade respalda as pessoas com deficiência para cobrar os estabelecimentos, 

ressaltando a importância de regularizar essa situação. 

Uma estratégia debatida foi de exigir que novos loteamentos obedeçam a 

padronização das calçadas, e que, para os demais espaços, sugere-se um período 

de adaptação antes da aplicação de multas. 

Sobre a questão dos projetos de má qualidade, sugeriu-se que seja realizado reuniões 

com o CAU e CREA para intensificar a fiscalização da responsabilidade técnica dos 

profissionais. 

Discutiu-se brevemente sobre as rotas acessíveis e sobre a necessidade de realizar 

esforços para conscientização de profissionais acerca das calçadas e da 

acessibilidade por meio de campanhas. 
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O secretário explicou que estão projetadas campanhas para travessia segura de 

pedestres e de notificação de alta velocidade dos veículos na área central. Foi 

discutido a possibilidade de articular essas campanhas com a pauta das calçadas e 

do PlanMob. 

Foi retomada a questão da má qualidade dos projetos e das limitações de fiscalização 

das obras. Ressaltou-se a necessidade de conversar com o CAU e CREA para buscar 

soluções acerca dessas questões. Concluiu-se que essa conversa com os conselhos 

será realizada em janeiro. Em sua fala de encerramento, o secretário elogiou o evento 

e as considerações resultantes. 
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Data: 22/11/2022 

Horário: 10:00 – 12:00 

Local: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (rua Moreira César, 

nº 1666). 

Participantes: Representantes da SMTTM e URBTEC™ conforme lista de presença. 

Pauta: Apresentação sobre o processo de elaboração do PlanMob e especificamente 

sobre os levantamentos de dados. 

 

 

A Reunião de Leitura Técnica do processo de elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (PlanMob) se iniciou às 10h. A 

engenheira civil e representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade (SMTTM), Carla Lampert, realizou a abertura agradecendo a presença de 

todos e introduzindo o assunto. 

O engenheiro civil e diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, iniciou a apresentação 

explicando sobre os levantamentos que estão sendo realizados para os estudos do 

PlanMob. Detalhou como são feitas e processadas as metodologias aplicadas, como 

contagem volumétricas, inventários físicos de vias, calçadas e de pontos de ônibus, 

entrevistas, entre outras maneiras de adquirir os dados necessários para diagnosticar 

a situação da mobilidade no município. 

Gustavo apontou os números preliminares adquiridos desses levantamentos e 

pesquisas, com imagens, localizações e outros detalhes, como os índices de recusas 

de participação. 

Um representante da SMTTM indagou sobre o que ainda precisa ser feito. Em 

resposta, a engenheira civil da URBTEC™, Vanessa Kerecz, respondeu que as 

últimas pesquisas sendo realizadas, com previsão de finalização para a última 
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semana de novembro. Posteriormente, será necessário tabular os dados, o que levará 

mais algumas semanas. 

Vanessa também compartilhou a dificuldade de conseguir alguns dados, em 

específico nas entrevistas com pedestres e nas pesquisas domiciliares, pois há um 

receio da população em compartilhar dados específicos, como o número da residência 

e horários de entrada e saída, embora seja salientado que todos os dados são 

protegidos por lei. 

Carla Lampert pediu detalhamentos sobre as modelagens do transporte público. 

Gustavo explicou que são projetados cenários tendenciais (caso nada seja feitos) e 

propostos (a partir de intervenções). 

Vanessa explicou que primeiramente é feito um cenário do diagnóstico com todos os 

dados adquiridos. A partir disso, são feitos os cenários futuros projetando as 

tendências e propostas. 

Alceu Dal Bosco Junior, engenheiro civil da URBTEC, salientou que as modelagens 

serão realizadas na etapa de propostas, posterior à fase atual. 

Foi indagado sobre a localização de novas Estações Principais de Integração (EPIs). 

Vanessa garantiu que os terminais serão estudados e projetados, a partir do 

processamento do diagnóstico que está sendo realizado. 

Os servidores discutiram sobre as 10 EPIs que foram projetadas anteriormente. 

Concluiu-se que esses projetos precisam ser reavaliados, uma vez que podem não 

ser mais compatíveis com as demandas do município. Debateu-se sobre a 

concretização desses equipamentos públicos. 

Vanessa comentou que, de acordo com as respostas das pesquisas, a população está 

descontente com o sistema de transporte público, apontando o longo tempo de viagem 

e a baixa frequência como principais justificativas. 

Carla questionou sobre o aspecto da integração modal, como a proposição de 

garagens e pontos de fretamentos próximo às EPIs. Também foi debatido sobre o uso 

de fretamento por empresas e outras instituições, que geralmente é aplicado para dar 

maior conforto aos trabalhadores. 
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Outro ponto de discussão foi a criação de novas linhas do transporte coletivo. Vanessa 

afirmou que a partir das matrizes de origem e destino é possível propor novas linhas. 

Sobre a integração modal, a engenheira civil afirmou que é possível projetar paraciclos 

e garagens ao redor das EPIs. Gustavo complementou que também é interessante 

integrar serviços, adicionando outras funções de atendimento aos cidadãos nesses 

terminais de transporte público. 

Um representante da SMTTM sugeriu que fosse desenvolvido um aplicativo no qual 

os usuários pudessem ver a estimativa de chegada e saída dos ônibus nos pontos e 

nos terminais. Outro representante abriu o aplicativo Caxias Urbano da Visate e 

demonstrou que essa solução já existe. Sugeriu-se que o aplicativo seja utilizado para 

monitorar a demanda do transporte futuramente. 

Foram feitas comparações entre o uso de aplicativos como o Uber e o transporte 

público, considerando o que é melhor para o usuário, considerando os fatores de 

conforto, velocidade e preço. 

Comentou-se que a aplicação de subsídios para diminuir a tarifa do transporte coletivo 

pode ser uma solução para aumentar o interesse da população para os ônibus. 

Carla indagou sobre a gestão das EPIs, comentando que há denúncias sobre falta de 

segurança. Sugeriu-se que seja realizada uma parceria público-privada para 

solucionar essas problemáticas. 

Por fim, discutiu-se sobre a possibilidade da criação de linhas expressas, que tenham 

menos paradas, no intuito de diminuir o tempo de deslocamento. Assim, encerrou-se 

a Reunião de Leitura Técnica. 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Acesso ao Bairro Mariano 
Mais vias de acessos nas ruas de grande fluxo 

de veículos 

A existência das perimetrais Muito congestionamentos em horários de pico 

Muitos pontos de acesso ao bairro Custo alto do estacionamento rotativo 

Estruturação do centro Construção de mais elevadas (vias) na cidade 

Rota do Sol retira os caminhões do centro da 
cidade 

Vias de Conexão 

Estacionamento rotativo 
Condições precárias no asfalto, na 

acessibilidade, nos acessos e calçadas 

Pontos de acesso ao Bairro Desvio Rizzo Falta pavimentação na rua das andorinhas 

Pavimentação central e em redores boa 
Veículos invadem as calçadas em alguns casos 

as estragam  

Pavimentação do distrito rural (vila oliva) - 3º 
pista da rua Sinimbu 

Falta de segurança nas ruas publicas 

 Perimetrais em horários de pico engarrafadas 

 Falta elevadas 

 Dificuldade de acesso ao baixo industrial 

 Perimetral com a Gardênia congestionada 

 Bairro industrial João Rippel em estrada de 
chão, com postes no meio da rua e falta 

iluminação publica 

 Falta iluminação pública na estrada do bairro 
Mariani e João Nichele 

 Bairros falta estruturação 

 Pavimentação para morada feliz (4 ruas) 

 Pavimentação para o bairro Mariani (2 ruas) 

 Conversões a direita central 

 Falta de acesso a fundação Marcopolo 

 Velocidade excessiva aos pontos de acesso aos 
bairros 

 Falta de sinalização na rota do sol 

 Falta pontos específicos de Uber para 
embarque e desembarque 

 Dificuldade em acessos aos bairros Havan 

 Falta de educação no trânsito e fiscalização 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Falta de assistência das autoridades estaduais 
e federais 

 Arborização gerando transtorno de 
acessibilidade 

 Falta de manutenção nos canteiros 

 Implantação da terceira perimetral 

 Tirar o semáforo do bairro serrano (entrada) 
colocando na entrada do jardim Eldorado 

 Falta viaduto na BR-116 na entrada de Ana 
Rech e na perimetral com a BR-116 (PRF) 

 Continuidade da Marechal Floriano 

 Falta fiscalização, de trânsito, nos bairros 

 Melhoria no acesso dos bairros a BR116 

 Saida dos bairros para a Rota do Sol com 
rotatória 

 Falta alternativa de saída da região 

 Em alguns bairros sem respeito ao padrão 
regulamentado 

 Falta de fiscalização nos bairros 

 Pontos de acesso com frequentes acidentes, 
em geral 

 Falta de recuo 

 Falta de semáforos inteligentes 

 Falta de temporização dos semáforos 

 Desrespeito entre pedestres e veículos 

 Falta de campanhas educativas 

 Não tem cercamento eletrônico 

 Conversões nos corredores de ônibus 

 Rotatória (excesso delas e falta de viadutos), 
São Leopoldo, Ana Rech, Planalto, Desvio 

Rizzo 

 Falta de municipalização de trechos da BR-116 

 Falta de viaduto em frente a PICS e na Atílio 
Andreazza com a perimetral 

 Duplicação BR-116 - Planalto Santos Anjos 

 Acesso Angelina Michelom com BR-116 

 Trânsito bloqueado horário pico BR-116 

 Falta acessos, vias gerais 

 Falta sinalização 

 Manutenção árvores, podas, obstáculos em 
geral 

 A concentração de serviços na região central 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Regulamentar a lei vigente do transporte 

 Instalação de câmeras eletrônicas 

 Falta de cercamento eletrônico 

 Novos loteamentos desconectados com a 
cidade  

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Acessibilidade para deficientes físicos avançou, 
em calçadas centrais e novos loteamentos 

Ter uma ciclovia 

Comunidade de ciclistas unida e organizada Falta de estrutura para bicicleta (Ciclovia) 

Está em etapa de finalização o plano de 
cicloturismo 

Falta de fiscalização dos passeios 

Lei de desafio pedal Caxias Bairros sem passeio 

Conteúdo Existe poucas ciclovias, como em Forqueta, 
parque dos Macaquinhos, parque das 

Araucárias 

As paradas inteligentes para cadeirante Ciclovias sem conexão e falta malha cicloviária 

Boas condições de mobilidade na área central 
Falta de bikeshare e sem integração bicicleta 

com transporte público 

Área central tem boa arborização 
Barreiras físicas aos ciclistas. Falta de 

travessias seguras 

Iluminação pública é boa no geral 
Falta segurança na passarela da Agraçe em são 

Ciro e dentro das EPI's 

Faixas de pedestre Falta calçada 

Região central acesso a cadeirantes 
Falta acessibilidade, nas ruas, para cadeirantes, 

pessoas com mobilidade reduzida 

 Conflito das lixeiras ao desembarcar dos ônibus  

 Conflito dos eixos nas calçadas 

 Falta de estrutura para ciclovia 

 

Falta de segurança por falta de rótula na BR 
116 km 136, onde acontece a travessia de 

crianças a pé e transporte escolar 

 
Falta de fiscalização nas calçadas e 

acessibilidade 

 
Falta de empatia com os idosos gestantes entre 

outros no uso do transporte 

 
Ciclistas compartilhados a via com carros par de 

ciclovias 

 Falta de pensamento coletivo, pela população 

 Falta programa educação no trânsito 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 

Nas calçadas tem arvores e raízes expostas, 
sem padronização ou continuidade das 

calçadas 

 

Cultura de desrespeito dos condutores de 
veículos com os pedestres e ciclistas e fora a 
fiscalização e atendimento as reclamações 

 Melhorar a iluminação pública 

 Reparo do calçamento demorado 

 
Inexistência de um calçadão na av. Júlio de 

Castilhos 

 Calçadas estreitas 

 Inexistência de ciclovia/ciclofaixas 

 Falta de integração entre modais 

 Falta de campanhas educativas 

 Largura excessiva das faixas de rolamento 

 Bicicletários (falta deles) 

 
Falta passarela acesso da EPI Sinimbu até EPI 

Imigrante 

 
Escadarias sem regulamentação ou em locais 

inadequados 

Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

A construção de corredores de ônibus, facilitou a 
circulação do transporte público 

Falta de agilidade no transporte coletivo urbano 

Priorizar a mobilidade urbana: o transporte coletivo Ter estacionamentos para o transporte escolar 

Transporte Público ter uma diretriz prioritária 
Manutenção dos serviços de tapa buracos onde há a 

circulação do transporte coletivo 

Conscientizar a comunidade a utilizar mais o 
transporte coletivo 

Sistema viário incompatível com transporte coletivo 

Oferta do transporte público de qualidade aos 
usuários 

Falta de fiscalização no corredor de ônibus 

Motorista Educados Manutenção da sanfona dos ônibus articulados 

Frota Nova Falta estação de transbordo 

Frota Limpa 
qualidade das calçadas próximas as paradas de 

ônibus qualidade baixa 

Estrutura das estações Falta de mais EPI's (Construção de 4 EPI's) 

Valor da passagem A existência dos EPI's (Floresta e Imigrante) 

Passagem gratuita para FAS Posto físico da guarda nas EPI's 

Corredores Falta mais horários das linhas 

Paradas da região central Rua Mario Lopes 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

Acesso a cadeirantes na área central Rua Miguel Madalosso 

Motoristas e funcionários da Visate são educados Demora no intervalo dos ônibus 

Ônibus em boas condições Diminuir intervalos ônibus 

Pontualidade Os motoristas dirigem e "cobram" 

Frota boa Falta de horário no final semana 

Limpeza 
Falta de sinalização nos ônibus: EPI's - Fora de 

operação 

Lixeiras Sincronismo entre os ônibus: chegada/saída do EPI's 

Empresa estruturada e forte Falta linha, Bairros para Colégio Cidade nova 

Bastante linhas de atendimento Trajeto ruim. Deveria passar pela Farmácia São João 

Linha do ônibus está toda pavimentada Nova linha: Posto Saúde - B. Cidade Nova 

Positivas corredores de ônibus Comunicação nas mudanças 

Frota de ônibus a qualidade Acessibilidade: pessoas obesas (degraus da frente) 

Corredor de ônibus Motoristas da Visate nos "degraus da frente" 

Frota nova no transporte coletivo 
A rua não comporta o tamanho de determinados 

ônibus (articulados) 

Trajeto para EPI está bem 
Planejamento para novos moradores 

(aproximadamente "mil pessoas") 

Motoristas com bons treinamentos Ônibus "vermelho" com portas frente, meio atrás 

Pontos de ônibus bem distribuídos Usuários mal educados 

Boas estruturas das EPI's O preço seria justo, se o horário fosse adequado 

Rotas em boas condições Proibir estacionamento na R. Abel Postali 

Faixas exclusivas 
Largura portas ônibus vermelhos (novos) - 55 cm 

Caio 

Estações de transbordo Paradas sem abrigo, sem iluminação 

Vias de escoamento rápido (perimetral) Falta construir os outros 2 EPI's 

Frota de ônibus nova e boa Falta de infraestrutura de parada de ônibus 

EPI's (ônibus urbano) Faltam horários de ônibus todas as linhas 

 Super lotação de ônibus 

 falta implantar EPI's 

 
Falta de uma via exclusiva para deslocamento de 

ônibus na Br. Até o centro 

 falta comunicação dos itinerários dos ônibus 

 faltam horários noturnos após 21:00 

 
Falta segurança na passarela da Agraçe em são Ciro 

e dentro das EPI's 

 O valor das passagens, de ônibus, é muito alto 

 Falta de cumprimento de horários de ônibus 

 Linha 52 - falta horários 

 Falta de EPI's 
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Prioridades Positivas Prioridades Negativas 

 Para Regiões Ana Rech serrano 

 Linhas com trajetos muito longo 

 
Falta de fiscalização no trânsito para os motoristas 

da Visate, não respeitam os outros motoristas 

 Falta de contrapartida de grandes empresas 

 Vias sem pavimentação 

 Valor não é atrativo 

 Falta de linha e horários 

 Falta frequência de horários (urbano) 

 Falta implantação de mais EPI's 

 Melhorar o tempo de integração da passagem 

 Falta informativo nas paradas das linhas 

 Falta sincronismo das sinaleiras centrais 

 
Melhorar o tempo de embarque e desembarque_ 

paradas>praça>opera 

 Falta diferenciar as paradas do troncal (tro1) 

 Melhorias nas paradas ônibus (iluminação) 

 Falta de uma contrapartida da empresa 

 
Instalação de câmeras de monitoramento nos 

corredores de ônibus 

 

 


