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1. Introdução 

Este documento corresponde ao Seminário de Consolidação do PlanMob realizado em 

Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de agosto de 2014, que tem inserção no Produto 6.2. 

Seminários de Consolidação da Etapa 6 conforme programa de trabalho do Projeto. Este 

evento foi promovido com a participação de entidades representativas da sociedade civil e 

de gestores públicos municipais.  

 

Na ocasião, foi apresentado um resumo dos resultados obtidos nas atividades de 

diagnóstico, análise e avaliação de propostas de projetos e de ações de readequações 

urbanísticas visando a melhoria da mobilidade urbana de Anchieta. Ao realizar os 

seminários, buscou-se dar um retorno aos participantes dos dois eventos realizados em 

meses anteriores - a oficina temática e os seminários de avaliação - que contribuíram para 

o engajamento dos atores sociais em um processo participativo de planejamento. De modo 

análogo ao realizado nos seminários de avaliação, através de discussões e debates foram 

levantadas as discordâncias e convergências e esclarecidas as dúvidas da sociedade civil 

em relação ao plano de ação de mobilidade urbana, 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. 

 

Com efeito, atendendo 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 formuladas pelo PlanMob, até o momento, promovendo uma 

avaliação participativa com os stakeholders.  

 

Para a realização dos seminários, foi proposta uma abordagem composta da seguinte 

agenda: 

 em primeiro lugar, uma exposição dos temas objeto do evento, da parte da 

Consultora,  

 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 

 

I 

 

Guarapari  Seminário I.1 07/08/2014 18h00-22h00 

Anchieta  Seminário I.2 18/08/2014 18h00-22h00 

Cachoeiro de 

Itapemirim 

 Seminário I.3 19/08/2014 18h00-22h00 

 

II 

Aracruz  Seminário II.1 06/08/2014 18h00-22h00 

Linhares  Seminário II.2 20/08/2014 18h00-22h00 

Colatina  Seminário II.3 05/08/2014 18h00-22h00 

 

 

 

 

  

  



3 

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.  

2. Dados do evento 

 Data de realização: 19 de agosto de 2014 

 Horário: 18h00-22h00 

 Local:  UNES – Faculdades do Espírito Santo 

Rua Moreira, 23 – Independência – Cachoeiro do Itapemirim 

 Presença: 33 participantes oriundos de representação da sociedade civil e de 

dirigentes e corpo técnico municipal, estudantes de Administração (43), de 

Direito (25) da UNES, totalizando um público de 101 pessoas conforme lista 

de presença (ANEXO A)  

Programa do evento 

ATIVIDADE ABORDAGEM/RESPONSÁVEL HORÁRIO 

Recepção/Inscrição/lanche Mesa de recepção-Lanche 18h00-18h30 

Abertura Prefeito Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim, Sr. Carlos 

Castiglione 

18h30-18h45 

Exposição do Tema Visualização 

projetada/consultores 

18h45-20h00 

Debates Manifestações dos participantes: 

perguntas/respostas – público 

presente-consultores com 

moderador 

20h45-21h40 

Encerramento Consultores da LOGIT 21h45-22h00 

3. Resultados da Realização do Evento 

4.1. Abertura e Exposição 

O evento contou com a presença e participação do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, 

Sr. Carlos Castiglione, de vários secretários municipais, dentre os quais, Cidinei R. Nunes, 
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do Planejamento, do representante da AGERSA, de vereadores, incluindo a presença do 

Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana de Cachoeiro, Vereador Wilson. Da parte 

da empresa consultora contratada para elaborar o Plan Mob, a LOGIT, responsável pela 

condução do evento, estavam presentes German Freiberg, gerente do projeto e os 

consultores Hélio B. Costa e Julia Vansetti.  

A abertura do Seminário foi feita pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de 

Planejamento. Em seguida, o consultor Hélio B. Costa fez a contextualização do evento, 

ressaltando a sua oportunidade. Lembrou ser este o terceiro encontro entre os consultores 

responsáveis pelos estudos do Plano de Mobilidade e a sociedade local. Os dois anteriores 

foram as oficinas temáticas realizadas no ano passado e o Seminário de Avaliação, 

promovido em abril passado. Enfatizou que esta forma de interação social com o Plano é 

imprescindível para que suas ações obtenham resultados que possam se solidificar de 

forma efetiva. Em seguida, para começar a apresentação, passou a palavra ao Sr. German 

Freiberg, que passou a fazer a exposição do Plano. 

A exposição teve a seguinte agenda: 

 O Plano de Mobilidade: Panorama e conceitos  

 Planejamento Participativo: Novo paradigma do planejamento público 

 Diagnóstico: Análise da situação presente 

 Propostas: Soluções para enfrentar os problemas da mobilidade urbana de 

Cachoeiro 

Começou sua exposição se referindo às novas abordagens metodológicas em que se 

insere a elaboração deste Plano de Mobilidade. Com efeito, anteriormente, um plano de 

intervenção urbanística como este centrava especificamente seu foco no transporte e 

tráfego, quer dizer, em procurar melhorar a circulação de automóveis. Hoje, até em 

decorrência da atual Política Nacional de Mobilidade Urbana, a tônica do planejamento se 

inverteu, pois é feito para atender à seguinte hierarquia de interesses: pedestre, ciclista, 

transporte coletivo público, transporte motorizado individual. 

Em seguida, o expositor explicou que sua apresentação se concentraria nos estudos feitos 

até este momento, visando a fazer uma análise da situação dos problemas e, em seguida, 

expor as propostas para o Plano de Mobilidade de Cachoeiro. Referiu-se, também, a 

algumas premissas que norteiam este trabalho: 

 Para que o Plano de Mobilidade se torne um instrumento efetivo de planejamento 

municipal é fundamental que os atores sociais locais se apropriem do mesmo 

 Após a elaboração do documento final consolidado, será também entregue uma 

minuta de projeto de lei 

 Uma das ações mais críticas para a aprovação e a posterior implementação das 

propostas do PlanMob é a criação de uma instancia de participação social 

(Conselho ou Comissão técnica de mobilidade vinculada ao PDM) 
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Sobre o Diagnóstico, que se constitui na análise situacional presente, os seguintes temas 

foram explicitados: 

 Estudos sobre adensamento populacional, em cenários (2013-2028) 

 Empregos, tendências de crescimento em quantidade e no território urbano 

 Frota de automóveis e taxa de motorização e comparação com outras cidades-polo 

do Estado 

 Resultados das pesquisas de campo para levantamento de oferta e demanda de 

transporte privado e público (viagens em diferentes situações/horários diários, 

incluindo uma pesquisa de opinião sobre este serviço público 

Em relação às diferentes propostas de soluções, foram explanados os seguintes pontos: 

 Geração de matrizes de viagens para a situação atual e para horizontes futuros 

(2013-2028), a partir das pesquisas de campo e das projeções demográficas 

 Hierarquização das vias: classificação segundo sua função em relação aos 

deslocamentos urbanos: arteriais, coletores principais, coletoras secundárias e 

locais 

 Proposta de classificação funcional e hierarquia da rede viária atual para orientar 

as intervenções físicas necessárias ao planejamento de mobilidade consistente 

para Cachoeiro 

 Bicicletas: foram definidos os eixos para receber infraestrutura adaptada ao 

transporte cicloviário, em diferentes horizontes temporários 

 Programa de requalificação da infraestrutura de circulação da área central; ações 

integradas para melhorar condições de circulação do pedestre, ciclista e veículos 

motorizados e requalificação de espaços públicos. 

Além disso, o Plano de Mobilidade conterá uma série de ações institucionais e normativas 

para melhorar a gestão e controle do sistema de mobilidade. Por área, são as seguintes: 

 Tecnologia: Bilhetagem, Sistemas de monitoramento e controle e Tecnologia 

veicular 

 Concessões de serviços públicos: Organização institucional e jurídica para a 

concessão do transporte público coletivo e regulamentação do transporte público 

individual (táxi) 

 Estacionamento: definição de uma política de estacionamento para Cachoeiro que 

defina o marco geral de planejamento e gestão, e a consolidação de um sistema de 

pagamento e fiscalização para o estacionamento rotativo em via pública 

 Regulamentação: circulação do transporte de carga, transporte coletivo privado e 

polos geradores de tráfego 

Finalmente, o expositor detalhou os cinco eixos de ações de desenvolvimento institucional 

que permitirão viabilizar a implantação do Plano de Mobilidade de Cachoeiro e garantir que 

seus potenciais efeitos positivos sejam alcançados: 
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 EIXO 1: FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Propostas para a gestão pública da mobilidade, buscando ampliar a capacidade 

de planejamento e gestão dos municípios: organização gerencial, carreiras, 

elenco de políticas prioritárias, ações de curto/médio/longo prazos, estratégias. 

 EIXO 2: ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DO 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE 

Definição de um programa de assistência técnica e capacidade na área do 

planejamento e gestão da mobilidade com destaque para a elaboração e gestão 

compartilhada dos planos diretores municipais e dos planos setoriais, 

treinamento e cursos específicos para os funcionários. 

 EIXO 3: VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS EM 

INFRAESTRUTURA 

Fomento à cooperação financeira para realização de obras de infraestrutura, 

com indicação de linhas de financiamento, empréstimos, doações. 

 EIXO 4: PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA MOBILIDADE 

NO MUNICÍPIO 

Propostas para viabilização e financiamento de programas de modernização 

administrativa do município para a gestão da mobilidade, como compra de 

equipamentos, hardware, software, implementação de sistemas e rotinas. 

 EIXO 5: FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Fomento às atividades da democracia participativa, ´por meio do engajamento 

de associações de moradores e alterações na composição de conselhos 

municipais, de modo a fortalecer os diversos atores sociais que buscam 

influenciar as políticas de mobilidade por meio de canais 

Ao final da exposição e em decorrência da explanação sobre os referidos eixos, foi referido 

que eles constituem por si mesmos diretrizes para um plano de governança (gestão) do 

PlanMob (o que fazer, como fazer, em que momento fazer, com quem fazer, com quais 

recursos fazer etc). 

Após esta parte expositiva, foi explicado aos participantes os procedimentos dos debates: 

inscrição dos manifestantes e perguntas e respostas dadas pela Mesa dos trabalhos. Ficou 

a cargo do consultor Hélio B. Costa a moderação dos debates entre o público e o expositor 

e debatedor, consultor German Freiberg. Julia Vansetti foi a relatora dos debates. 

4.2. Discussões/Debates 

O debate mostrou-se muito interessante, pois permitiu aclarar algumas situações, assim 

como, sugestões de correções. Segue-se uma descrição das principais questões 

levantadas. Esclarece-se trata-se apenas de um resumo, pois para uma maior aferição dos 

debates, inclusive com o posicionamento da Consultora, deve-se ouvir a gravação 

eletrônica do evento, que se encontra, em mídia, no ANEXO C2.  
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Wallaner, morador e comerciante da Rua Prof. Quintiliano, cuja rua foi proposta para se 

transformar em rua de perdestes:  

(i) Como funcionaria a rua de pedestres em situações de emergência, como 

necessidades de bombeiros, ambulância etc.? 

(ii) Na opinião dele, a Caixa Econômica, a Lotérica e os camelôs que se encontram no 

quarteirão geram bagunça e ocupam o espaço de calçada, tornando o espaço disponível 

insuficiente 

(iii) É sua preocupação também a questão da segurança, pois acredita que o fluxo de 

carros traz segurança ao local 

(iv) Sugeriu que os pedestres fossem alocados do lado sul da rua, criando uma calçada 

do lado do posto de gasolina, que hoje não tem tal infraestrutura 

Antonio (representante do comércio/comerciantes da Rua Samuel Levy): 

(i) Na exposição, só se falou da mobilidade ao sul do rio. Como fica a mobilidade no lado 

norte? 

(ii) Segundo ele, já se fala em transformar a Rua Prof. Quintiliano há muitos anos, mas 

nada foi feita até agora 

(iii) Pediu que fossem tomadas providências no sentido de aquecer o comércio na AV. 

Samuel Levy, voltando a mão dupla da via e aumentando o número de rotas de ônibus 

por ali etc 

Carlos (cadeirante e representante da Associação da Pessoa com Deficiência): 

(i) Reclamou da falta de ação do governo. A única medida implantada foi a obtenção de 

vans para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, que são muito bem 

utilizadas 

(ii) Reclamou dos prédios públicos e elevados (viadutos/pontes) que não tem 

acessibilidade universal, além de faixas de pedestre sem rampas e calçadas 

intrafegáveis (muito estreitas, com buracos e obstáculos, como postes 

(iii) Todas as rampas de Cachoeiro estão fora do padrão 

Alex: 

(i) “Gilson Carona, IBC e BNH já estão tumultuados e estão crescendo muito, tanto 

domiciliar, como comercial e industrialmente” (deduz-se que ele deseje que se pense na 

mobilidade da região) 
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Paulo Bento, Comissão de Transporte e Trânsito: 

Sugere que para melhorar o transporte de carga na cidade, seja utilizado um 

armazém/terminal na entrada de Cachoeiro para a troca de cargas de caminhões 

grandes, que atravancam a cidade, para caminhões menores 

Mário, Sociedade Civil: 

(i) Como ficarão o acesso aos distritos próximos à sede de Cachoeiro, pois em poucos 

anos eles serão “engolidos” pelo crescimento da sede 

(ii) Estranhou que a exposição não tenha mencionado terminais de ônibus e acha que 

eles seriam bons para a cidade 

(iii) Disse que houve um projeto para a Rodovia do Caramba, que foi engavetado 

Nicolas:  

Acredita que o trevo da Ilha da Luz precisa de um viaduto, novo ou um maior 

Kleberson, ciclista - trabalha com gestão ambiental:  

(i) Sente falta de bicicletários em mercados e outros polos atratores de viagens 

(ii) Sugeriu que se fechasse a Rua Capitão Deslandes e a deixasse aos pedestres 

Amaral, engenheiro civil e representante do CREA:  

Disse que é necessário estudar melhor a geometria viária: tirar semáforos para aumentar 

a fluidez e que escolas e hospitais de Cachoeiro estão mal localizados em áreas de livre 

acesso 

Vereador Wilson, Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de 

Vereadores: 

(i) colocou-se à disposição para o que for necessário ao Plano de Mobilidade 

(ii) indagou sobre a presença ou não de indicações de quais ações do PlanMob são 

prioritárias 

4.3. Breve Apreciação do Evento 

O evento contou com a participação da alta administração municipal, inclusive do Prefeito, 

e de gestores e técnicos municipais e de representantes de organizações da sociedade 

civil. Enriqueceu também a participação de alunos dos cursos de Administração e de Direito 

da UNES, local de realização do evento. O público presente apresentou bom nível 
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qualitativo e representativo das organizações sociais e setor público, o que permitiu 

conduzir um bom debate. 

É de se ressaltar, também, o fato de os debates se desenrolarem mais facilmente do que 

os anteriores, pois que a esta altura do desenvolvimento do projeto, os participantes já 

conheciam as principais ações de intervenções urbanas na mobilidade da cidade, a partir 

das discussões do Seminário de Avaliação, realizado meses atrás. Pode-se destacar como 

fatos positivos a manifestação de interesse e uma participação grande dos presentes em 

relação ao assunto de mobilidade urbana, um problema comum a todo munícipe e usuário 

dos serviços públicos do segmento.  

Como pode se depreender da leitura das manifestações, algumas foram de caráter mais 

abrangente, mas quase todas focaram problemas em forma de gargalos localizados, o que 

é natural, dado a característica do público presente. As dúvidas e manifestações dirigidas 

ao Consórcio propriamente foram dirimidas pelos consultores da LOGIT. 

Em síntese, o Seminário cumpriu seu propósito que foi o de levar ao debate as principais 

hipóteses de soluções do problema de mobilidade urbana de Aracruz, formuladas pela 

Consultora, a partir da etapa de Diagnóstico do Plano. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


