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1. Introdução

Este documento corresponde ao Seminário de Avaliação do PlanMob realizado em
Cachoeiro de Itapemirim, no dia 31 de março de 2014, que tem inserção no Produto 5.2:
Seminários de Avaliação da Etapa 5 conforme programa de trabalho do Projeto e
promovido com a participação de entidades representativas da sociedade civil e de
gestores públicos municipais.
Neste evento, foi apresentado um resumo dos resultados obtidos nas atividades de
diagnóstico, análise e avaliação e que buscou dar um retorno aos participantes das oficinas
anteriores, contribuindo para o engajamento dos atores em um processo participativo de
planejamento. Através de discussões e debates foram levantadas as discordâncias e
convergências e esclarecidas as dúvidas da sociedade civil em relação ao plano de ação
já desenhado até esse momento.
Partiu-se das mesmas bases dos processos participativos e dos pressupostos teóricos do
envolvimento da sociedade e metodologia descritos na Etapa 2.
Sempre atentos aos requisitos dos Termos de Referência do Projeto (TR) e à proposta
apresentada e aceita pela SEDURB – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano
do Espírito Santo, o objetivo específico desta etapa foi o de discutir com os participantes
as alternativas iniciais formuladas na Etapa 4, realizando uma avaliação participativa com
os stakeholders visando a seleção posterior das propostas a serem incorporadas como
ações, projetos e políticas do Plano de Mobilidade.
Para a realização destes seminários foi proposta uma abordagem composta, em primeiro
lugar, de exposição dos temas objeto do evento, da parte da Consultora, seguida de
debates, com considerações, perguntas e dúvidas encaminhadas à mesa dirigente do
Seminário, que foram respondidas e esclarecidas. Os resultados que se esperavam desta
oportunidade de encontro com a população, por um lado, foram a avaliação participativa e
priorização das alternativas, e por outro lado, a identificação de inconformidades e
sugestões de aperfeiçoamento das propostas.
Para ilustração, o quadro abaixo demonstra o calendário de realização dos eventos nas 6
cidades-polo das Regiões Centro-Sul e Centro-Norte do Estado.
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LOTES

MUNICÍPIO

EVENTO

DATA

HORÁRIO

Guarapari

Seminário I.1

02/04/2014

18h00-22h00

Anchieta

Seminário I.2

01/04/2014

18h00-22h00

Cachoeiro de
Itapemirim

Seminário I.3

31/03/2014

18h00-22h00

Aracruz

Seminário II.1 21/03/2014

18h00-22h00

Linhares

Seminário II.2 19/03/2014

18h00-22h00

Colatina

Seminário II.3 20/03/2014

18h00-22h00

I

II
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2. Dados do evento


Data de realização: 31 de março de 2014



Horário: 18h00-22h00



Local: SEST/SENAT
Rua Irmã Giovanna Menechini, 238 – Marbrasa – CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM



Presença: 10 pessoas presentes, conforme lista de presença (ANEXO A)

3. Programa do evento
ATIVIDADE

ABORDAGEM/RESPONSÁVEL

HORÁRIO

Recepção/Inscrição

Mesa de recepção-Lanche

18h00-18h30

Abertura

Consultores LOGIT

18h30-18h45

Exposição do Tema

Visualização
projetada/consultores

18h45-20h00

Debates

Manifestações dos
20h45-21h40
participantes=perguntas/respostas
– Público presente-consultores
com moderador

Encerramento

21h45-22h00

4. Resultados da Realização do Evento
4.1.

Abertura e Exposição

Infelizmente, talvez por falta de uma comunicação mais afinada, não houve a presença da
chamada sociedade civil ao encontro. Os presentes foram essencialmente representantes
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com a exceção de três representantes
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de empresas de ônibus. A despeito disso, os consultores procederam à exposição
preparada em arquivo ppt, conforme Figura 1 e 2, seguindo-se uma sessão de debates
com os presentes.

Figura 1: consultora Juliana Antunes durante a exposição
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Figura 2: consultor Maurício Feijó durante a exposição

A exposição, a cargo dos consultores da LOGIT, Mauricio Feijó, Juliana Antunes e Hélio B.
Costa, teve a seguinte agenda:









O Plano de Mobilidade Urbana – conceito, escopo, cronograma de execução
Visualização dos resultados produzidos pelos grupos de trabalho da Oficina
Temática (primeira etapa do processo de participação social): apresentação das
árvores de problemas então produzidas
Principais diagnósticos – resultados auferidos até esta data
Intervenções físicas – hipóteses aventadas
Intervenções operacionais – hipótese indicadas
Ações institucionais e de gestão da mobilidade – visualização de possíveis ajustes
à atual configuração organizacional
Ações Normativas – o que seria necessário modificar ou mudar

Após esta parte expositiva, quando foram expostos um primeiro diagnóstico da situação
estudada, assim como demonstradas as principais hipóteses de solução, seguiu-se debate
e discussões em torno das principais questões, de maneira informal. A Figura 3 mostra os
participantes do seminário.
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Figura 3: Participantes do seminário

4.2.

Discussões/Debates

As principais questões levantadas e debatidas giraram em torno dos seguintes temas,
extraídos da gravação eletrônica do evento, contidas no ANEXO C2.
Paulo César, Presidente da Gersa: O ser humano é muito indiferente a mudanças
culturais. Fico pensando, no que foi exposto em gestão compartilhada... O plano vai
propor uma mudança de como levar isso às pessoas? As pessoas querem duas coisas
na vida: comprar uma casa e um carro! Às vezes, ele nem precisa do carro. Eu,
pessoalmente, não tenho carro – mas as pessoas se chocam por isso. É um lugar
comum. Muitas coisas que vocês colocaram na exposição – fico confuso – é um processo
que vai ser construído dentro do gabinete – ou não – andar de bicicleta é uma decisão
técnica; a participação aqui em Cachoeiro é muito pequena – não há participação. Quero
saber se vamos opinar por instrumentos (técnicos) para incutir, levar à participação ou...
Cidinei, Secretário: Paulo, vou aproveitar sua fala e dizer da participação social. É
verdade, em Cachoeiro é difícil, a gente começa uma ação e já somos logo criticados.
Este estudo, Paulo, este estudo do PlanMob é muito forte, é importante para nós. Este é
fruto de estudos sérios, feitos por empresa séria. As associações, infelizmente, hoje não
estão aqui, mas participaram, sim.
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Temos problemas de ocupação de via – há 40 anos há caminhões estacionados na
Beira-Rio. Mas hoje, temos de fazer mudanças. Muda traçados, vias etc. Dá trabalho,
mas hoje é preciso fazer. Não é só técnico – é social e político também. Temos de ter
consciência do que deve ser mudado. Depois do Plano feito, precisamos ter viabilidade
nas ações propostas, financiamento, gestão. Queria, enfim, parabenizar a LOGIT pelo
trabalho sério e agradecer ao Governo do Estado pela oportunidade.
Mauricio, consultor LOGIT: Queria retomar o tema da mudança: trabalhar com políticas
públicas é enfrentar resistências. Mas uma coisa é certa – não há plano que mude
cultura! Mas as ações do Estado podem sinalizar o caminho a seguir no futuro. O que
isso quer dizer? Se há uma prefeitura que só investe em abrir avenidas e túneis, em
pontes... está, praticamente, dizendo que o carro é o modelo – reforçando este
paradigma. Mas, ao contrário, se ela estiver desativando um estacionamento para dar
mais mobilidade, estará dando possibilidades, oportunidades aos adolescentes, por
exemplo, de ir a pé ou de bicicleta à escola. Ai, o Estado estará realizando a distribuição
de forma mais igualitária do espaço urbano. Todos podem usar a rua, senão a cultura
não muda.
Milena, SEDURB: Haverá também, o Plano apresentará, ao final, um Plano de
Comunicação Social estabelecendo diretrizes para proceder a uma efetiva comunicação
à população. Haverá, ainda, apoio do Governo do Estado para as chamadas ações
estruturantes.
Nome (?): O Conceito de ruas completas, que foi apresentado. Temos em Cachoeiro
carência de vias para ônibus. Mais que ciclovias, talvez dedicar mais vias para o
transporte coletivo nesse conceito de ruas completas. Veículos mal estacionados na via
são as maiores dificuldades. Acho este conceito importante.
Juliana, consultora LOGIT: “Rua completa” é para todos os modos em seus devidos
lugares/espaços. Deve-se sim, pensar em combinações de modos. De toda maneira, a
hierarquia proposta pela Política Nacional de Mobilidade é: pedestre, ciclovias,
transporte público e depois o transporte individual motorizado.
Mauricio, LOGIT: é só lembrar que não estamos “demonizando” o carro – ele deve caber
e cabe no sistema.
Juliana, LOGIT: A questão é, também, que utilizamos – muitas vezes – o carro por
necessidade, como falta de outra opção. Ruas escuras para ir à padaria, falta de
segurança etc.
Nome (?): quem anda de carro deveria ter a consciência, ao olhar o ônibus, de que em
algum dia, ele poderia ser seu usuário.
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Roberto Borges, representante de empresas de TP (transporte público): ouvi na sua
palestra que 70% da cidade está coberta por TP. Vocês acham que isso é pouco e não
se pode culpar a geografia da cidade. Mas a realidade mostra que tem muitos carros,
não há vias, mesmo, há falta de infraestrutura. Bairros cresceram sem vias apropriadas,
Deverá ser mudado o sistema: de diametral para perimetral.
Outro ponto importante: há ações não integradas de várias secretarias na questão da
mobilidade. É muito difícil trabalhar em Cachoeiro sem o apoio da SEMDEF (?) – não é
possível trabalhar sem esta Secretaria, que, infelizmente, não se envolve. Se não
tivermos essa fiscalização, não vamos a lugar algum. Outra questão: a falta de
participação popular. Não sei dizer como foi feita esta convocação para este Seminário.
Colaborei sempre, mas soube deste Seminário pela imprensa. Aqui, agora, não temos
nenhum participante da associação dos representantes dos bairros – parece que não
houve comunicação.
Passarela, vereador e Secretário de Saúde: em participei de duas oficinas temáticas, na
fase anterior de elaboração deste Plano, de Cachoeiro e de Guarapari. Só soube deste
Seminário pelo jornal. Estou Secretário de Saúde, mas não sabia deste evento. Sinto
que a Prefeitura tem executado ações importantes, hoje mesmo na Câmara, os
vereadores se surpreenderam com a fala do Prefeito. Não há divulgação do que se faz.
(em seguida, tece alguns comentários sobre viagem à Europa para conhecer as cidades
e traça um paralelo entre os modelos, nosso e o europeu).
Há que se ter uma mobilização maior para que a população possa aceitar esta mudança
de cultura. Na Câmara, na Comissão de Mobilidade Urbana, estamos fazendo uma
campanha para integração de bicicletas, o que já vai melhorar bastante...
Claudio (representante do segmento meio-ambiente): Algumas perguntas ou novas
perguntas: prazo – início e termino deste Plano? Quais medidas que evitarão a
maquiagem – ou tudo está atrelado a blocos do que tem de ser feito?
No que se refere a ônibus – eu ando de bicicleta – moto ou taxi – não ando de ônibus,
pois as ligações de linhas são precárias: A-B-C. Há ações para fazer frente a isso? Uso
de terminais, BRT´s e ônibus articulados em vias de maior fluxo?
Juliana, LOGIT: Prazos: o plano é estratégico, de longo prazo, cerca de 15 anos. Prazo
razoável para estruturar ações mais permanentes. Mas temos prazo de avaliação e de
reajustes – etapas de curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (15 anos). O exercício para
esta projeção é a cenarização em três cenas – e trabalhando particularmente com as
tendências, daquilo que é factível de acontecer neste período.
Saem blocos de opção para o curto, médio e longo prazos.
Para o transporte público, diagnóstico de cobertura do sistema, tecnologia de frota –
diversificação, mas não com a estrutura que se tem hoje – hoje é diametral o que não
faz mais sentido colocar um monte de ônibus pequenos, porque não haverá eficiência.
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É preciso pensar longe – onde os ônibus não chegam com base nesta
microacessibilidade, nestes lugares onde os ônibus não chegam. Teleférico? É viável
economicamente? Tem que se pensar na solução, porque o problema está amadurecido
para ser resolvido. Diversificação de frota, modelo de linhas etc.
Em relação a terminais e BRT´s, isto será estudado no momento oportuno, quando da
determinação de hipóteses do sistema. Mas tudo deve ser estudado e apontado de
acordo com as circunstâncias locais, viabilidade técnica, retorno, demanda,
financiamento etc. O sistema de TP hoje já utiliza o chamado terminal “virtual”.
Nome (?): O Plano é um plano do município e não é de governo. Temos problemas de
conjuntos de habitação do MCMV estabelecendo-se em áreas sem infraestrutura – não
tem como chegar lá, são bairros periféricos e todos veem ao centro da cidade, onde
estão empregos e serviços urbanos públicos. Nós precisamos criar corredores sim, para
trazer essa população ao centro.
Hélio Costa, consultor da LOGIT: bem, estamos nos encaminhando para o término dos
debates e gostaria de fazer uma pequena reflexão e externar uma preocupação. A
reflexão é em torno do que vocês falaram ai que é o processo do planejamento. O plano
só pode dar certo se nós o encaramos como processo – é o tão falado PDCA [na sigla
inglesa: Pan (Plano), Do (executar), CHECK (monitorar) e A (avaliar)]. O processo é
contínuo, vai, volta e torna a avançar, retorna novamente, é sempre corrigido e
reajustado. Isto é a governança do plano e aí eu externo minha preocupação, porque já
fui governo também e entendo que o problema da administração pública é o trabalho em
unidades setorializadas e não integradas. E porque externo esta preocupação? Porque
o Secretário de Saúde falou nisso, você fala nisso, o Paulo focou isso, que é esta falta
de integração da política e do plano propriamente. Então, nós fazemos muitos planos,
quantos dos nossos planos foram ou são efetivamente implementados? Com resultados,
eficiência e efetividade? Eu acho que é um percentual muito pequeno. Vou dizer porquê.
Porque é exatamente devido à governança do Plano. Então, primeiro, para isso devemos
pensar que não adianta nós consultores darmos a vocês o estudo e é essa a
preocupação, a da continuidade, da implantação das ações. Nós temos conversado com
a Milena, com essa preocupação. Ao final do prazo da entrega, em agosto próximo,
vamos entregar ao governo do Estado o Plano de Mobilidade dos 6 municípios e a
SEDURB os repassará a vocês. Portanto, para que este estudo não se transforme em
mero estudo ou mais um estudo ou mais um plano que vai ficar na gaveta, é necessário
que o município, que vocês se apropriem disso, porque senão ocorrer esta apropriação
do plano, então, vocês estão verdadeiramente sendo “agraciados” (escutei esta palavra
aqui em todas as cidades) pelo governo estadual com mais um estudo de mobilidade
urbana de seu município. É bacana isto? É, indubitavelmente! A gente absorve cada vez
mais maior conhecimento, mas é só estudo e conhecimento. Sem resultados práticos de
transformação da realidade urbana que incomoda a todos. A mobilidade urbana é um
tema transversal que interpenetra diversas secretarias. Tem a ver com sua secretaria de
Saúde, porque é stress das pessoas no trânsito, o stress de todos nós. Vejam São Paulo:
a deseconomia gerada pela “imobilidade urbana”. E aqui também nas cidades médias.
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Gostaria, portanto, de deixar aqui esta preocupação, temos de encarar isto, se vocês,
municípios não se apropriarem disso, promovendo o mínimo de participação da
sociedade que é necessário. Temos feito estes seminários nesta etapa nos 6 municípios.
Em alguns há ampla participação, em outros menos. Tivemos eventos com 150 pessoas,
Colatina dom 80 – 100, Aracruz um pouco menos, mas teve também bastante,
Finalizando, entendo que mobilidade perpassa estes setores todos – saúde, educação,
assistência e desenvolvimento social e urbano – e claro, infraestrutura, habitação, como
foi dito, conjuntos habitacionais sendo construídos sem levar as facilidades de
mobilidade. É pensar um pouco nisso e se preparar para promover uma boa gestão do
Plano.
Nome (?): Dentro desta perspectiva colocada, a da não efetivação do planejamento,
como institucionalizar o Plano? Lei? Decreto? Estou em Cachoeiro há alguns anos e em
2006 foi feito um belo estudo de mobilidade, mas só agora estamos retomando.
Precisamos pensar estas questões.
Hélio Costa, LOGIT: Penso que devemos racionar neste sentido: não fazer, pode custar
mais caro do que fazer. A pior decisão é não decidir! Porque pode custar muito caro no
futuro. Por isso, a preocupação principal deve ser a de vocês começarem a pensar a
forma de governança, de gestão do Plano desde já. Quem vai executá-lo são vocês.
Nós, consultores, estamos oferecendo o instrumento, a ferramenta, mas nós somos
meramente consultores, porque senão a ferramenta pode virar um belo livro na estante.
Maurício, LOGIT: Infelizmente, não tem jeito de fazer um plano autoaplicável. Ele é
sempre um cardápio de opções de projetos que um governo, ao tomar posse, pode olhar
e pode fazer. Claro que as ações previstas no PDM tem força de lei. Mas, não vi nenhum
dirigente público sofrer impeachment por não ter cumprido o que ai se estabeleceu. Em
teoria, ele tem força de lei. O fato é que no Brasil e nas democracias em geral, não é a
força que fazem os projetos saírem do papel, é a negociação e a pressão popular. Não
tem jeito, o plano não é autoaplicável e tem uma legitimidade, o prefeito que entra tem
acesso ao plano e ele verá que são previstas tais e tais ações, mas a escolha é dele:
incluir ou não em seu programa de governo.
Claudio (meio-ambiente): O Plano do Lixo, o governo federal disse: se o município não
fizer o plano até determinado prazo, as verbas federais não virão! Não seria este o
caminho?
Mauricio, LOGIT: No caso das concessões de TP, também os municípios estão
pressionados a revê-las ou implantadas.
Juliana, LOGIT: Também quanto ao Plano Diretor e o Plano de Mobilidade. Mas,
pergunto, é por ai? Pela obrigação? Muitos municípios só o farão por mera formalidade,
para obedecer a legislação. É preciso certo consenso, certa legitimidade, que só se
conseguirá através da negociação e participação dos atores sociais, aliados aos estudos
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científicos e tecnológicos, que são as ferramentas técnicas. Democracia dá trabalho!
Mas é a melhor forma de articular as ações, interesses e valores.

4.3.

Breve Apreciação do Evento

Dado o pequeno número de participantes e seu perfil eminentemente da área pública
municipal, perdeu-se a oportunidade de repassar ao conhecimento da sociedade civil do
município os resultados obtidos até aqui pelos estudos e pesquisas do PlanMob. De todo
modo, a Consultora cumpriu o propósito definido que foi o de levar ao debate local as
principais hipóteses de soluções do problema de mobilidade urbana de Cachoeiro de
Itapemirim, formuladas até agora, a partir da etapa de Diagnóstico do Plano.
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Anexos
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ANEXO A
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
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ANEXO B
LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES
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ANEXO C
CD CONTENDO:

1. CONJUNTO DE SLIDES (ppt) DE APRESENTAÇÃO DOS
CONSULTORES

2. REGISTRO ICONOGRÁFICO E A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DO
EVENTO
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ANEXO D
O EVENTO NA IMPRENSA
Jornal A TRIBUNA, de 21 de março de 2014
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