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APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul participa da
discussão de mobilidade urbana e se preocupou em tratar o tema antes de
qualquer manifestação no país, iniciada em maio. Propomos o Plano Estadual
de Mobilidade Urbana e formamos a Comissão Especial, sendo os primeiros
representantes estaduais a assinar esse tipo de projeto no Brasil.

Há diversos projetos com foco na Mobilidade em tramitação nesta Casa e o
trabalho com os nossos parceiros beneficia cidades em todo o Rio Grande do
Sul.

A Comissão iniciou este trabalho em agosto. Foram 11 audiências públicas
sobre diferentes temas relativos à mobilidade: desde a legislação até sua
aplicação, sempre com público presente.

Através das informações técnicas dos especialistas convidados e do
conhecimento popular compartilhados nas audiências, destacamos as
principais diretrizes para o Plano Estadual de Mobilidade:

– os Planos de Mobilidade Urbana devem ser tratados sob o ponto de vista da
sustentabilidade;

– obrigação de atualizar a Legislação Municipal como Código de Obras, de
Posturas e Tributário e Ambiental, através do Plano Diretor de Mobilidade
Urbana Sustentável;

– estabelecer critérios sustentáveis de renúncia ou diminuição de impostos que
priorizem o transporte não-motorizado e o transporte coletivo;

– nos polos geradores de tráfego, incentivar a carona solidária e estudo de
flexibilização do horário de trabalho sem prejuízo ao atendimento público;

– criação de linhas de crédito público ou recursos a fundo perdido para a
realização dos Planos Municipais/Estadual de Mobilidade Urbana;

– o Estado do Rio Grande do Sul, através da Metroplan, deve dar suporte
técnico aos municípios inseridos em aglomerações urbanas e regiões
metropolitanas, para a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana;

– informação e transparência ao usuário;
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– estabelecer critérios sociais e não de gênero para isenção, descontos e
gratuidades nas tarifas do transporte público, por meio de Legislação Municipal;

– metodologia única para aferição de planilha da tarifa do transporte público;

– redução da média do ano da frota de ônibus para 5 a 6 anos do transporte
urbano e 15 anos do intermunicipal, até 2020;

– prever programas de restrição ao uso do automóvel;

– aplicação de um percentual das multas de trânsito e do estacionamento
rotativo regulamentado, de acordo com a prioridade da mobilidade, com foco
no pedestre, no transporte não-motorizado e no transporte público coletivo;

– que os municípios acima de 80 mil habitantes insiram no Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável o Plano de Transporte de Cargas;

– informar dados mínimos dos municípios em relação à área de mobilidade
urbana;

– sugestão de metodologia para implementação do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável;

– criar indicadores de gestão para efeito de continuidade do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável.

A pergunta que orientou os quatro meses de trabalho da Comissão foi: quem
disse que as cidades não têm solução para o trânsito? Solução há mas, para
isso, o poder público deve agir e o cidadão deve romper com a cultura
individual. Precisamos inverter o raciocínio, deixando de pensar na mobilidade
dos automóveis e investir na mobilidade das pessoas.

A lógica define que o homem deve construir uma cidade para as pessoas.
Entretanto, vivemos numa sociedade que esqueceu essa premissa. Diminuir
calçadas para aumentar as ruas é aumentar o problema de
congestionamentos. Aumentar os espaços públicos de convivência, padronizar
as calçadas em áreas de maior circulação e hierarquizar a sinalização do
pedestre da mesma forma que sinalizam para o carro, é o início da solução.

A estrutura viária sempre foi pensada para o automóvel. Alargar ruas é
aumentar o problema. É como resolver o problema da obesidade comprando
um cinto mais largo. A verdade é que o atual modelo está falido.

A solução dos problemas do trânsito passa por projetos impopulares,
polêmicos e questionadores. Quebra o conceito de que cada um usufrui o seu
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bem da forma que quiser porque paga por isso, assim como quebra
preconceitos, oferecendo aos cidadãos de gravata e salto alto o transporte
coletivo.

Neste caso, é preciso empunhar a bandeira da integração dos diferentes
modais de transporte, para que o cidadão possa fazer seu percurso a pé, de
bicicleta ou de carro e após seguir de ônibus, trem ou outros meios de
locomoção.

O veículo não motorizado é o segundo da lista de prioridades. A velha e
conhecida bicicleta tem que ser acolhida no sistema urbano de trânsito, através
de ciclovias ou ciclofaixas. O não motorizado contribui para diminuir a emissão
de gases poluentes, sem falar na melhoria da condição física e na sua saúde
das pessoas.

Também precisa ser questionada a estratégia de diminuir impostos dos
automóveis, principalmente o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A
iniciativa resulta no aumento do consumo e na diminuição da arrecadação dos
impostos pelo governo federal e, por consequência, dos tributos estaduais e
municipais, além de aumentar os congestionamentos, a poluição, a demanda
de infraestrutura, equipamentos de trânsito e investimentos em programas de
conscientização e de prevenção de acidentes.

Ao mesmo tempo, há necessidade de avaliar a duração deste bem. Carro tem
certidão de nascimento, mas não tem certidão de óbito. Carro precisa ter tempo
de uso e, no final, ser descartado. É preciso ainda inverter a matriz de tributos
de IPVA dos automóveis. Hoje, carros antigos pagam menos impostos, que sob
o ponto de vista lógico não tem fundamento. Essa medida precisa estar par e
par com a redução de impostos sobre a tarifa do transporte coletivo, que chega
a 40% do valor e também estabelecendo critérios de gratuidade e de isenção
da tarifa.

Entrando nas iniciativas impopulares também devemos enfrentar a restrição do
uso do automóvel, que nada tem a ver com a ideia esdrúxula da rotatividade
das placas para trafegar. Trata-se sim da cobrança de taxa de
congestionamento em áreas de maior tráfego.

Outra solução importante, mas muito desagradável para o setor da construção
civil está na restrição da construção de edifícios-garagem em áreas centrais.
Fazer estacionamento está cada vez mais caro e cada vez mais raro. Quanto
mais edifícios-garagem, maior será a indução de veículos que irão para o
centro. É necessário definir critérios, condicionando a sua construção às áreas
lindeiras das estações do Transporte Coletivo.
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Através da Comissão, reafirmamos a ideia de que nenhuma atitude isolada irá
resolver o problema do trânsito nas cidades. Atitudes somadas trazem retorno
imediato, jamais esquecendo que se nós planejarmos os carros para o tráfego,
nós teremos um tráfego para os carros, mas se nós planejarmos as pessoas
para os espaços, nós teremos um espaço para as pessoas.

Você não pode planejar o futuro se não entender as condições do presente.

Deputado Vinicius De Tomasi Ribeiro
Presidente da Comissão Especial de Mobilidade Urbana
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INTRODUÇÃO DO RELATOR, DEP. NELSINHO
METALÚRGICO

Com o processo de urbanização do Brasil, especialmente a partir dos anos 50,
quando que as cidades passaram a receber com maior intensidade moradores
do campo e de centros urbanos menores, a problemática da locomoção
começou a ser desenhada. A estratégia desenvolvimentista centrada no
automóvel favorecia, de um lado, o transporte particular como principal meio de
locomoção, e de outro lado, a precariedade, os altos preços dos transportes
coletivos e a falta de investimentos satisfatórios em infraestrutura de trânsito,
que culminaram por retardar ações de transporte de massa capazes de
viabilizar a dinâmica de mobilidade. A identificação da mobilidade urbana como
fator gerador de qualidade de vida das grandes cidades findou por entrar
tardiamente na ordem do dia dos anseios da cidadania.

O presente relatório tem por objetivo levantar alguns posicionamentos sobre a
mobilidade urbana, com ênfase nas regiões metropolitanas e aglomerados
urbanos do Rio Grande do Sul, sem olvidar os municípios com mais de 20.000
(vinte mil) habitantes, que, por força da lei Federal estão obrigados a organizar
seus respectivos sistemas.

Várias propostas têm surgido neste debate, que vão desde o incentivo à
utilização de novos modais de transporte, como a bicicleta, até ações restritivas
de utilização do automóvel, como a criação de pedágios urbanos e os rodízios
de automóveis. Mas para além de uma discussão sobre os meios de transporte
e as normatizações de seu uso, há no debate sobre a mobilidade urbana um
pano de fundo que diz respeito ao direito à cidade e à metrópole, ao direito de
se deslocar por ela e acessar os diversos serviços que ela oferece.

O direito à cidade está ligado à possibilidade que os diversos grupos sociais
têm de se deslocarem pelos centros urbanos. Os serviços públicos essenciais,
como saúde e educação, bem como o lazer e a cultura, são direitos
constitucionais. O acesso aos locais de trabalho e estudos aparece como uma
necessidade fundamental dos trabalhadores e dos estudantes. Pode-se
perceber, assim, que a utilização desses serviços está ligada à possibilidade
que essas pessoas têm de chegar aos locais em que são oferecidos. É
necessário se deslocar à escola, ao centro de saúde, ao cinema, ao teatro, ao
local de trabalho, etc. O debate sobre a mobilidade urbana versa, dessa forma,
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sobre a garantia de condições necessárias à utilização dos serviços, como
também sobre os obstáculos a essa utilização.

O pagamento da tarifa do transporte público, a necessidade de possuir um
automóvel e a inexistência de condições aos modais alternativos, como as
ainda incipientes ciclovias, são obstáculos à utilização dos serviços acima
referidos. Os grandes congestionamentos também são situações que dificultam
a garantia de acesso a esses direitos essenciais.

Há ainda outros problemas, como a localização das edificações que oferecem
os serviços, geralmente se concentrando nas áreas centrais das cidades. Por
conta disso, a população das periferias acaba mais uma vez prejudicada, já
que normalmente essas pessoas são obrigadas a se deslocarem por grandes
distâncias para alcançarem a efetivação de seus direitos e consequentemente
chegar a seus locais de trabalho, estudo e lazer.

Outro ponto que permeia o debate sobre a mobilidade urbana é o controle da
emissão de poluentes por veículos automotores, demonstrando uma
preocupação com o meio ambiente. O estímulo ao uso de veículos que não
emitem gases, como as bicicletas, ou o incentivo ao uso do transporte coletivo
– que em virtude da quantidade de pessoas que transporta, diminui a
capacidade de poluição se comparado com os automóveis – são medidas
apontadas como essenciais à formação de uma cidade sustentável. Nesse
diapasão, o aumento do número de veículos híbridos ou movidos por
combustíveis alternativos também merece enfoque.

Mas essas medidas esbarram muitas vezes nos interesses econômicos dos
setores que controlam o desenvolvimento dos centros urbanos. As alterações
urbanísticas esbarram nos planos que as grandes empreiteiras e construtoras
estabelecem para seu crescimento. O aumento constante nas tarifas do
transporte coletivo visa garantir o lucro das empresas de transporte. O estímulo
ao uso do automóvel está em consonância com os interesses das grandes
fabricantes de veículos.

As possíveis soluções para esses problemas também estão em consonância
com esses interesses. Medidas de restrição do uso do automóvel
constantemente são levantadas como meios para diminuir congestionamentos
e o caos do trânsito, entrando na lista de ações o rodízio de veículos e a
implantação de pedágios em certas áreas urbanas. A criação de ciclovias e a
criação de corredores exclusivos de ônibus são intervenções urbanas
apontadas como solução a esses problemas. A indústria do automóvel busca
ainda desenvolver veículos menores que ocupem espaços reduzidos nas ruas
das cidades.
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Há ainda grupos que defendem que o custeio do transporte coletivo ão seja
suportado exclusivamente pela tarifa paga diretamente pelo usuário, mas sim
por novas formas de financiamento deste modal de transporte. Essa medida
possibilitaria um acesso universal ao sistema de transporte coletivo e diminuiria
os obstáculos aos demais serviços essenciais.

Com estas informações, pretendemos debater e estabelecer um Plano
Estadual de Mobilidade Urbana moldado às necessidades do Estado do Rio
Grande do Sul, que venha a promover significativas melhorias nas condições
do transporte e da mobilidade urbana, especialmente nas regiões
metropolitanas e aglomerados urbanos.

O Plano Estadual de Mobilidade Urbana apresentará as diretrizes para o
planejamento da mobilidade urbana – um dos maiores desafios dos
administradores locais e metropolitanos do mundo pós-moderno. A mecânica
do deslocamento urbano e metropolitano exige a racionalização dos espaços e
dos modais, pois a cada dia mais pessoas necessitam se deslocar por vias
mais saturadas. Essa saturação implica, necessariamente em uma
racionalização dos meios de transporte e dos modais, orientadas por princípios
de supremacia do transporte coletivo sobre o transporte individual e
preponderância do transporte público sobre o transporte privado.

Para tanto, o meio urbano deve dispor de equipamentos, instrumentos e
serviços que possam servir à coletividade, como vias adequadas, ampla rede
de cobertura multimodal de transporte coletivo e agilidade e racionalidade na
ocupação dos espaços de deslocamento.

O crescimento desordenado e desorientado das grandes cidades e o
surgimento de regiões metropolitanas densamente povoadas, no Rio Grande
do Sul, não foram precedidos de um planejamento de mobilidade urbana que
pudesse contemplar as necessidades de deslocamentos de massas. A
consequência nefasta desta situação é o crescente aumento de tempo que as
pessoas perdem com deslocamentos, seja por engarrafamento de vias ou
pelos constantes atrasos e excessivos tempos dos serviços de transporte
coletivo.

A massificação do transporte motorizado individual, fomentada de um lado pelo
forte apelo da indústria automotiva e, por outro lado, na debilidade do
transporte coletivo de massas, aliada a falta de investimentos nas vias e
equipamentos urbanos aceleraram o colapso vivido nas regiões metropolitanas,
importando em demora exacerbada nos deslocamentos das pessoas e
acarretando significativa perda na qualidade de vida. Hoje cabe ao poder
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público encontrar soluções que proporcionem agilidade e conforto no
transporte.

Para uma melhor compreensão não somente da situação posta no Rio Grande,
mas também de alternativas viáveis e já testadas, se tornou imprescindível
observar experiências bem-sucedidas, para analisar de que forma podem ser
transportadas e adaptadas à nossa realidade e às nossas necessidades,
subsidiando o Plano Estadual de Mobilidade Urbana e os respectivos planos
regionais e municipais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, os modelos de integração multimodal com controle público
experimentados nos principais conglomerados urbanos da Europa Ocidental
servem de paradigma e exemplo funcional sob diversos aspectos, sobretudo no
sentido de orientar correções e aperfeiçoamentos necessários à gestão do
tema no nosso Estado e suas regiões urbanas mais populosas. Por isso, ao par
das excelentes palestras e audiências públicas que promovemos, organizamos
Missão Internacional, no âmbito desta Comissão e a de Segurança e Serviços
Públicos, tendo por finalidade a busca de conhecimento e estabelecimento de
relações institucionais com os atores governamentais responsáveis pelo tema
do Transporte Público nas regiões de Madrid e Barcelona/ Espanha e Lisboa/
Portugal, devido ao seu notável e reconhecido êxito em nível de operação,
controle e gestão de sistemas de transporte público.

O objetivo principal foi a profunda investigação das formas de funcionamento
das relações de cada uma das entidades gestoras públicas visitadas com os
respectivos operadores concessionários (consórcios, arranjo institucional etc.),
controle social e mecanismos de subsídio e sustentabilidade dos sistemas e
capacidade de atendimento da demanda e sua relação com o transporte
individual e a qualidade da mobilidade do espaço urbano no qual se insere.

Nosso trabalho não objetivou concluir e encerrar o debate sobre a mobilidade
urbana, mas ao contrário, visamos colocar definitivamente este tema na ordem
do dia, trazendo-o ao primeiro plano.

O desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão especial nos levaram a
concluir que o problema central da dificuldade de mobilidade urbana reside na
falta de qualidade e capacidade de atendimento do transporte público. Nesse
sentido, a necessidade de integração de sistemas (entre linhas municipais,
metropolitanas, Trensurb, transporte hidroviário), e a gestão pública estatal de
sistemas de bilhetagem, que colaborem com o melhor ordenamento sistêmico
das distintas operações de transporte e permitam um controle mais efetivo
sobre os critérios de definição das tarifas, constituem objetivos a serem
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atingidos para que possamos alcançar um patamar elevado de qualidade dos
transportes.

Deputado Nelsinho
Relator da Comissão Especial de Mobilidade Urbana e Presidente da

Comissão Permanente de Segurança e Serviços Públicos
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HISTÓRICO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

O Requerimento de Comissão Especial para tratar da Mobilidade Urbana,
firmado por 43 deputados, foi protocolado em 16/04/2013, tendo como primeiro
signatário o Deputado Vinícius Ribeiro.

A Comissão foi instalada pelo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Pedro Westphalen, no dia 07 de agosto de 2013, as 13h45min, na
Sala da Presidência.

Estiveram presentes dos seguintes parlamentares: Deputado Pedro
Westphalen, presidente da Assembleia Legislativa, Vinícius Ribeiro, Marcos
Daneluz, Nelsinho Metalúrgico, Maria Helena Sartori, Dr. Basegio, Jorge
Pozzobom, Miki Breier, Aldacir Oliboni e Pedro Pereira. A cerimônia foi
prestigiadas pelas seguintes autoridades. a Excelentíssima Senhora Promotora
de Justiça, Doutora Velocy Melo Pivatto, no ato representando o
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Doutor Eduardo de Lima
Veiga; o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de
Porto Alegre e presidente da EPTC, Senhor Vanderlei Capellari, no ato
representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Porto Alegre, Senhor José
Fortunati; o Ilustríssimo Senhor Representante do Tribunal de Contas do
Estado, Auditor Público Externo, Senhor Edelberto Machado Mendonça Neto; o
Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de
Sapiranga, Senhor Delso Ivan Civa; os Ilustríssimos Senhores Dirigentes e
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Representantes de Entidades: Setcergs, Senhor Frank Woodhead; FIERGS,
Senhor Paulo Renato Menzel; CREA-RS, Engenheiro Daniel Weindorfer; e IAB-
RS, o Arquiteto Tiago Holzmann da Silva.

No dia 13 de agosto de 2013, as 18:15h, na Sala Dr. Maurício Cardoso, da
Assembleia Legislativa, foi realizada a primeira reunião da Comissão Especial
de Mobilidade Urbana, sob a presidência do Deputado Vinícius Ribeiro.

Estiveram presentes os Deputados Vinicius Ribeiro (PDT), Presidente da
CEMU; Dr. Basegio (PDT); Frederico Antunes (PP); Jurandir Maciel (PTB);
Maria Helena Sartori (PMDB); Miki Breier (PSB) e Stela Farias (PT), membros
titulares, e Aldacir Oliboni (PT), Marisa Formolo (PT) e Miriam Marroni (PT),
membros suplentes da Comissão. Aberto os trabalhos, foram eleitos o relator,
Deputado Nelsinho Metalúrgico, e o Vice-Presidente, Deputado Miki Breier. Ato
continuo, foram aprovados 09 requerimentos de audiências públicas. Nesta
reunião ficou definido o calendário de audiências públicas, que posteriormente
foi ajustado.

No dia 04 de setembro de 2013, as 13:30h, na Sala Dr. Alberto Pasqualini, a
Comissão Especial de Mobilidade Urbana reuniu-se sob a presidência do
Deputado Vinícius Ribeiro para deliberar sobre 02 requerimentos.
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Todos foram aprovados por unanimidade.

A reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2013, realizada na Sala Dr.
Maurício Cardoso, as 17h, deliberou e aprovou a realização de Missão
Internacional à Barcelona-ESP, Lisboa-POR e Madrid-ESP.

Ficou definido que Missão Internacional da Comissão Especial de Mobilidade
Urbana nas regiões metropolitanas de Madrid, Barcelona e Lisboa, também
contaria com a participação da Comissão Mista do Mercosul e Assuntos
Internacionais, do Comitê Gestor de Mobilidade do Governo do Estado,
Trensurb e da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre (GRANPAL).

Destas reuniões foi definido o cronograma de atividades da Comissão que
apresentamos no quadro abaixo:
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DIA AUDIÊNCIA CONVIDADOS

19/09 Tratar da Lei de Mobilidade Urbana no
Brasil: constatações e desafios.

Dr. Emílio Merino, Dr em Engenharia de Transportes e
Dr. João Alencar de Oliveira Jr., do Ministério das
Cidades

02/09
Debater o transporte público de
passageiros e seu respectivo
financiamento.

Sr. José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre e Presidente
da Frente Nacional de Prefeitos, Luiz Afonso Senna, do
LASTRAN da UFRGS, e Eduardo Mesquita, Diretor de
Tarifas da AGERGS

09/09

Tratar da mobilidade urbana nos
currículos acadêmicos e a participação
das entidades de classe nesse
processo.

Representantes das seguintes entidades: UFRGS,
PUCRS, UCS, FSG, FURGS, UFPEL, UFSM,
UNISINOS, UNIPAMPA, FAMURS, CAU, IAB, SAERGS,
dentre outras

30/09

Debater o modo de transporte e o modo
de cidade que queremos.

(Sala Maurício Cardoso – 17:30)

Otávio Vieira da Cunha Filho, presidente da NTU, e
Marcus Coester, da Coester Automação

07/10

Debater processos de participação e
controle social na mobilidade urbana.

(Sala de Convergência – 17:30)

Representantes ou conselheiros do Orçamento
Participativo; Conselhos Municipais e Estaduais do RS;
principais movimentos sociais e ativistas do Passe Livre,
da Associação de Ciclistas, da ATM.

14/10
Modelos de gestão

(Caxias do Sul)

Deputado Pere Macias, Coordenador da Comissão de
Mobilidade Urbana da Câmara dos Deputados da
Espanha

29/10 a
02/11

Missão Internacional – Espanha e
Portugal

04/11

Tratar da gestão da mobilidade e meio
ambiente.

(Sala Maurício Cardoso – 17:30)

Lúcia Gonçalves Pedrozo, especialista em Infraestrutura
Sênior no Ministério das Cidades

11/11

Tratar do Transporte Não-Motorizado e
sua inserção na mobilidade urbana.

(Câmara de Vereadores de Pelotas –
19:00)

Pau Noy, Presidente da AVANCAR e membro da
Federação Europeia de Passageiros; Ton Daggers
Presidentes da IBC Consultoria Internacional de
Promoção do Uso da Bicicleta

18/11
Logística e Transporte de Carga Urbana

(Plenarinho – 17:30)

Jairo Jorge, Prefeito de Canoas, Sérgio Gonçalves Neto,
Presidente do SETCERGS, Vanderlei Cappelari,
Presidente da EPTC Porto Alegre;

25/11

Políticas de Mobilidade Urbana e Plano
de Mobilidade

(Plenarinho – 14:30)

Frank Wefering; consultor da Rupprecht Consult , e
Emilio Merino

03/12 Reunião de Encerramento da Comissão
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SÍNTESE DAS AUDIÊNCIA PÚBLICAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 1 – LEI DE MOBILIDADE URBANA NO BRASIL:
CONSTATAÇÕES E DESAFIOS

Data: 19/08/2013 – Hora: 17:30 – Local: Sala de Convergência da ALRS

Convidados: Dr. Emílio Merino, Doutor em Engenharia de Transportes e Dr.
João Alencar de Oliveira Jr., do Ministério das Cidades.

Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública, para debater a Lei
de Mobilidade Urbana no Brasil: constatações e desafios.

O evento contou com a participação dos Deputados Miki Breier (PSB) e Maria
Helena Sartori (PMDB), membros titulares da CEMU. Também esteve presente
o deputado Frederico Antunes (PP), assim como os Srs. Dr. Emílio Merino e
Dr. João Alencar de Oliveira Jr., Délcio Ivon Viva, da Secretaria de Segurança
Pública e Mobilidade Urbana, e Everton Fernandes Souza, fiscal de trânsito, de
Sapiranga; Roberto Malinsky, Vice-Presidente, e Adroaldo Xavier da Silva, do
IAB; Euclides Reis, da Secretaria de Transporte de Canoas, Rubens Pasin e
Edson Santos, do TRENSURB; Fernanda Weber, da Upel; Alcimar da Rocha
Lopes, do CREA/RS; Marcelo Bisogno, vereador de Santa Maria; Nívea
Peixoto, da EMBARQ Brasil; e Charles Paetzinger, vereador, e Paulo César
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Soares, de Nova Petrópolis, Ademar Fernandes Ornel, Presidente da Câmara
de Vereadores de Pelotas; Daniel Franco Martins, Diretor do SINDISPGE/ RS;
Arnaldo Knijinik; Edson da Rosa, Presidente da Câmara dos Vereadores de
Caxias do Sul; e Ademar Pozzobom, Vereador de Santa Maria.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) passou a palavra ao Dr.
Emílio Merino, que relatou seu trabalho junto ao outro convidado, Dr. João
Alencar, então Gerente de Projetos do Ministério das Cidades quando da
construção da Lei da Mobilidade para todo o Brasil, a qual, segundo ele, vai
trazer uma mudança de paradigma e um grande desenvolvimento ao país ao
se trabalhar para a construção de cidades mais habitáveis e sustentáveis.
Dividiu sua exposição em seis tópicos: o primeiro foi Antecedentes, em que
falou dos passos dados, desde a década de 70 que culminaram na
promulgação da Lei de Mobilidade Urbana (LMU), da sua necessidade em um
mundo cada vez mais urbano, e numa realidade de baixo investimento em
infraestrutura urbana no país. O segundo tópico abordado foi Cenários
Urbanos, no qual discorreu sobre a ocupação territorial com baixa densidade,
os processos de urbanização que criam segregação espacial, o crescimento
exponencial da motorização, o transporte público ineficiente, de baixa
qualidade, o equilíbrio entre oferta/demanda, bem como da relação entre
mobilidade urbana e a qualidade ambiental, lembrando que a Lei da Política
Nacional sobre Mudança do Clima (12.187/2009) estabelece a obrigatoriedade
de elaboração de planos setoriais de mitigação de gases de efeito estufa
(Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010). Apresentou dados que
demonstram que a participação do transporte coletivo vem caindo
gradativamente e que hoje corresponde a 50% dos deslocamentos, com a
tendência a 35% já em 2030. Disse que o momento exige uma reflexão aos
gestores públicos sobre onde, como e até quando queremos viver. O terceiro
tópico foi sobre a Lei 12.587/2012 e os Desafios da Mobilidade Urbana, onde
elencou as diretrizes do Estatuto das Cidades - Lei 10257/2001: garantir
diversidade dos modais de transporte, prioridade ao transporte coletivo e não-
motorizado e valorização do pedestre, gestão da mobilidade urbana integrada
ao Plano Diretor Urbano Municipal, respeito às especificidades locais e
regionais e controle da expansão urbana, universalização do acesso à cidade,
melhoria da qualidade ambiental e controle dos impactos no sistema de
mobilidade gerados pela ordenação do uso do solo. Também falou dos
princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana  Sustentável,
elaborada pelo Ministério das Cidades em 2004. Ainda sinalizou as estratégias
tais como a melhoria de transporte urbano, o planejamento integrado de
transporte e uso do solo, a promoção da circulação não-motorizada e o uso
racional do automóvel. Continuou mostrando o quadro dos avanços e
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dificuldades obtidos depois das conferências Nacionais das Cidades, onde
estava clara a necessidade de baratear as tarifas do transporte e de elaborar
planos regionais participativos de desenvolvimento urbano e notava-se a
limitação de recursos orçamentários e a lenta e reduzida implementação da
Política que estabelece a obrigatoriedade de elaboração de Plano de
Mobilidade Urbana para os municípios com mais de 20 mil habitantes até abril
de 2015. Também discorreu sobre os macrotemas da LMU: Política de
Mobilidade Urbana e sua inter-relação com a Política de Desenvolvimento
Urbana - PNDU; planejamento territorial; participação democrática e controle
social; sustentabilidade: dimensões socioeconômica e ambiental; financiamento
da mobilidade urbana;  redes de transporte de carga e passageiros; e processo
de pactuação social pela mobilidade. Frisou que o desafio não é somente
técnico, mas também político, pois a práxis de planejamento e ações dos
governos se orientam pelos seguintes princípios: a) A cidade é planejada para
receber e proporcionar as melhores condições possíveis para a circulação de
veículos particulares: Fluidez versus Acessibilidade; b) O cidadão usaria
transporte público temporariamente, até comprar um carro: premissa de que
todas as pessoas terão um carro um dia; c) Há preconceito sobre o uso da
bicicleta: é para população de baixa renda ou classe média ambientalista e não
há “espaço viário” para seu uso; d) O discurso político, de prioridade para o
transporte público, na maioria dos casos não é materializado em projetos.
Obras viárias são renomeadas como obras de mobilidade urbana; e) As
soluções apresentadas para o transporte coletivo geralmente são de
investimentos elevados, deslocadas para horizonte temporal distante e
direcionadas para outras esferas de governo; f) Os sistemas de transporte
coletivo geralmente não são integrados física e tarifariamente, têm
superlotação, baixa confiabilidade e imagem ruim; g) A solução dos problemas
das redes de transporte muitas vezes esbarra na falta de arranjo político e
institucional, principalmente nas Regiões Metropolitanas; h) A política de
mobilidade atual impõe um pedágio para as famílias que é a compra de um
veículo e/ou seu uso mais intensivo: população percebe que, se comprar um
carro ou pagar pelo seu uso mais intensivo, aumenta sua acessibilidade às
oportunidades que a cidade oferece - “as pessoas querem o carro”; i)
Associação do direito de propriedade e uso indiscriminado do carro a um
suposto direito da acessibilidade física (rejeição ao disciplinamento de uso). O
quarto tópico foi sobre o PAC-Plano-Projeto, onde explicou o sistema seletivo
das propostas do PAC e detalhou o perfil das propostas do PAC 2, de
mobilidade de cidades médias. O quinto foi o Estudo de caso: Cidades no
Brasil, onde falou sobre os trabalhos desenvolvidos em Joinville, Curitiba, São
Paulo e Belo Horizonte. No último tópico, Conclusões, falou da enorme
complexidade de variáveis com que hoje os gestores  se deparam, mas que
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para chegar a bom termo, deve-se seguir os mandamentos da LMU. Chamou a
atenção ao preceito de que as crianças são uma espécie de indicador de boa
vizinhança e que dá o que pensar o fato de hoje quase não vermos crianças
nas ruas. Finalizou sua exposição afirmando que os políticos podem fazer a
diferença.

Passada a palavra pelo Presidente, o Dr. João Alencar fez um histórico da sua
participação no projeto que criou a Lei da Mobilidade Urbana e afirmou que
toda lei tem um espírito e que esta representa um chamado a um pacto social
pela mobilidade urbana.  E que, juntamente com o pacto, vem as obrigações
para os Municípios. E disse que apesar da lei ser obrigatória para aqueles com
mais de 20 mil habitantes, nada impede que cidades menores a adotem,
mesmo que o foco sejam calçadas. Afirmou que a lei é um instrumento de
política urbana, falou das funções urbanas  encontradas nas Cartas de Atenas
e das redes de transporte, que envolvem todos os modos de locomoção, seja à
pé, de bicicleta, ônibus, metrô, etc, de modo que o usuário nem note que
mudou de modal, desde que o serviço seja econômico, eficiente e seguro para
ele andar na cidade. A seguir começou a explicar o conteúdo dos artigos da Lei
12.587. Citou os aspectos conceituais que estão nos três primeiros artigos da
Lei: a política de mobilidade urbana é instrumento da política urbana; propugna
o planejamento de redes integradas de transportes, com duplo objetivo de
melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas e cargas em todo o
território municipal; o espaço de planejamento é o geográfico, pois incorpora a
dimensão territorial; o Município deve planejar a mobilidade na área urbana da
sede municipal e a sua inter-relação com suas subunidades territoriais – os
distritos – principalmente seus espaços urbanizados; adoção do Princípio da
Gestão Democrática e do Controle Social no planejamento da mobilidade
urbana; assegurar o pleno acesso universal à cidade (dimensões de micro e
macro-acessibilidade); concepção do planejamento de redes dotadas de
modalidades de transportes que deverão estar organizadas, coordenadas e
integradas entre si, assim como os serviços e as infraestruturas dedicadas ao
deslocamento de pessoas e cargas no espaço geográfico do município.
Observou que o Estado é o grande ausente, pois a ele competiria, coisa que
não faz, a organização do transporte entre aglomerados urbanos como uma
região metropolitana ou de caráter regional. Afirmou ser muito importante para
um pacto que a sociedade participe também, pois não adianta apenas discutir
linhas de transporte do ponto de vista de infraestrutura e não tocar no ponto do
financiamento deste transporte. A seguir, explicou os princípios encontrados no
artigo 5º, que classificou como os mandamentos da mobilidade urbana:
acessibilidade universal; desenvolvimento sustentável das cidades, nas
dimensões socio-econômicas e ambientais; equidade no acesso dos cidadãos
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ao transporte público coletivo; eficiência, eficácia e efetividade na prestação
dos serviços de transporte urbano; gestão democrática e controle social do
planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
segurança nos deslocamentos das pessoas; justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; equidade no uso do
espaço público de circulação, vias e logradouros; e eficiência, eficácia e
efetividade na circulação urbana. Ponderou que a acessibilidade era uma
condição sine qua non e indagou à plateia se era justo um carro, que em média
leva 1,2 pessoas, usar uma faixa de tráfego onde poderia estar circulando um
ônibus com 40 pessoas. Defendeu o uso das faixas exclusivas para coletivos.
Quanto à equidade, salientou que esta significa tratar desiguais de forma
desigual, pois os “tratados” não são iguais. Exemplificou com o passe livre, que
faz com que o cidadão isento pegue o ônibus para curtíssimos trajetos,
ocupando espaço e fazendo com que aumente a demanda
desnecessariamente. Também se referiu à meia-passagem para estudantes,
que é independente de perfil de renda, o que faz com que o trabalhador que
ganha até três salários mínimos, e que paga a tarifa inteira, termine financiando
a metade da passagem que não foi paga. Classificou este sistema de “Robin
Wood às avessas” e disse que deveria haver uma discussão ampla sobre
identificar a quem beneficiar e quem iria financiar o sistema, desde que não
seja o pobre coitado que anda de ônibus. A seguir falou que as diretrizes
encontradas no artigo 6º são: integração com a política de desenvolvimento
urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico,
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e
dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual
motorizado; integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas na cidade; incentivo ao desenvolvimento científico-
tecnológico  e ao uso de energias renováveis e menos poluentes; priorização
de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e
indutores do desenvolvimento urbano integrado; e integração entre as cidades
gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha
divisória internacional. Falou do sucesso de Curitiba que se alicerçou uma
inter-relação entre sistema de transporte e ocupação do território urbano. Disse
que é possível fazer isso numa cidade já construída, bastando que inserir estas
diretrizes na revisão do plano diretor, que acontecem a cada 5 anos. Já no
artigo 7º, disse, se encontram os objetivos, que classificou como dificílimos pois
se necessita reverter a tendência das últimas décadas que foi nada fazer em
transporte público, mas que agora pode ter um alento graças ao dispositivo
colocado na Lei que obriga a ter uma rubrica orçamentária para a mobilidade
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urbana. Alertou que no Brasil não há nenhum tipo de destinação tributária
contemplando a mobilidade urbana, ao contrário do que viu na Alemanha, onde
uma parte dos tributos sobre petróleo e gás custeiam as obras de infraestrutura
de mobilidade, e que temos de ser criativos nesse setor. No artigo 8º,
continuou, encontram-se as diretrizes da Política Tarifária do Transporte
Público Coletivo: integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos
e das redes de transporte público e privado nas cidades; articulação
interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de
consórcios públicos; e estabelecimento e publicidade de parâmetros de
qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público
coletivo. Também falou que os Municípios deverão divulgar, de forma
sistemática e periódica,  os impactos dos benefícios tarifários concedidos no
valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo sobre o regime
econômico e financeiro da concessão e permissão do serviço de transporte
público coletivo, sendo que a tarifa de remuneração dos serviços deve ser a
composição do preço público cobrado do usuário (tarifa pública) com a receita
de outras fontes de custeio. Também falou sobre os direitos dos usuários do
transporte público coletivo, encontrados no artigo 14 e destacou um deles: ter
ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana e ser informado nos pontos de embarque e desembarque
de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas
dos serviços e modos de interação com outros modais. Observou que ficou
bastante decepcionado quanto a Porto Alegre nestes quesitos, pois as paradas
de ônibus não possuem nenhuma informação para o usuário. Lembrou que
também está contido neste artigo que os usuários dos serviços terão o direito
de ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre seus
direitos e responsabilidades, os direitos e obrigações dos operadores dos
serviços; e os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos
serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos
de resposta. Disse que os direitos dos usuários do serviço de transporte
público coletivo eram explicitados no artigo 15; as atribuições dos Estados e
Municípios nos artigos 17 e 18; as diretrizes para o planejamento e gestão dos
sistemas de mobilidade urbana no artigo 21; as atribuições dos órgãos
gestores no planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana no artigo
22; os instrumentos de gestão do sistema de transporte e mobilidade urbana no
artigo 23, que classificou de muito importante por trazer a possibilidade da
mobilidade ser financiada por tributo e da dedicação de espaço exclusivo nas
vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de
transporte não motorizados. Também falou sobre a tendência de
“saopaulinização” do trânsito das cidades brasileiras, referindo-se ao saturado
trânsito de São Paulo, e acusou a responsabilidade dos Estados por isso, por



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                24

não terem um Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano, que fortaleça
centralidades no seu interior, identifique as regiões de densificação
populacional e estruture redes de cidades – armaduras urbanas, ao contrário
do que a China pratica, construindo 100 cidades de até 1,5 milhões de
habitantes em seu interior, todas interligadas por trens e com deslocamento de
menos de uma hora e meia entre elas. Disse que é hora dos Estados da
Federação planejarem seus territórios, junto com os Municípios, para que
estes funcionem como redes de cidades.  Por fim, recomendou que todos
lessem o artigo 26, onde a Lei trata das regiões metropolitanas, pois diz que se
aplica, onde couber, ao planejamento, controle, fiscalização e operação dos
serviços de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de caráter
urbano e encerrou sua palestra  se colocando à disposição dos presentes para
dirimir quaisquer dúvidas.

Após, o Sr. Presidente abriu a palavra aos Srs. Deputados. O Deputado Miki
Breier observou, quanto ao benefício social, que é muito fácil fazer projetos de
leis de isenção de tarifas, mas que isso é demagógico, pois não debate quem
tem de pagar os custos. Exemplificou com o Transmilênio colombiano, onde
todos os usuários pagam a tarifa, que é barata pois não há isenção para
ninguém, e que funciona muito bem. Salientou que é necessário discutir a
acessibilidade para pessoas deficientes, desde a falta de rampas até
semáforos sonoros, que os projetos arquitetônicos devem se adaptar. Concluiu
falando de sua cidade, Cachoeirinha, de 130.000 (cento e trinta mil) habitantes,
que possui um projeto viário tipo espinha de peixe, onde tudo converge para
uma avenida de 4,6 km, que está saturada pois passa mais de 100.000 (cem
mil) veículos por dia, e onde está se discutindo talvez a implantação de um
BRS – Bus Rapid Social, dando prioridade ao transporte coletivo, a
implantação de ciclovias, se humanize as calçadas e se proíba totalmente o
estacionamento, de modo que se defina para quem deve servir a cidade.
Acrescentou que é importante o debate envolvendo todos, pois nenhum
problema acaba no limítrofe do município e que o Rio Grande do Sul precisa
aprender com outros Estados e países. O Sr. Presidente então citou o
exemplo da RS-010, a Rodovia do Parque, que está sendo planejada para uma
região de 2.000.000 (dois milhões) de habitantes com duas faixas de rolamento
em cada sentido, priorizando o transporte individual, sem projeto de corredor
metropolitano ou preocupação com conexão com o transporte urbano.

A seguir, foi aberta a palavra aos demais presentes e a primeira inscrita foi a
Sra. Nívea Peixoto, da EMBARQ/BRASIL, que parabenizou a Assembleia por
discutir este tema tão necessário. Disse que considerava um exagero da lei a
obrigatoriedade do plano para cidade com 20 mil habitantes. E que já trabalhou
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no PAC da Mobilidade e que Gravataí é um exemplo de falta de planejamento
urbano, pois os loteamentos eram aprovados sem a preocupação de um plano
diretor e estrutura viária, o que faz com que os problemas sejam de difícil
solução, visto que a área está consolidada e a abertura de alternativas implica
em custos astronômicos em desapropriações e deslocamento de pessoas.
Quanto à RS 010, disse que o grande modal da região metropolitana é o trem e
não o ônibus, que é demorado e caro. Acrescentou que seu receio quanto ao
plano de mobilidade é que, a exemplo da dos planos diretores obrigados pelo
Estatuto das Cidades, as prefeituras os façam a toque de caixa, descolados da
realidade e pouco efetivos. Após, a palavra foi concedida ao Sr. Rogério
Malinsky, da IAB, que cumprimentou os palestrantes pelo seu brilhantismo e
falou da disposição de colaborar ativamente com os trabalhos da Comissão e
de estar presente em todas as próximas audiências.

Na sequência, o Secretário de Transportes de Canoas, Sr. Euclides Reis,
falou que no Fórum Municipal das Cidades verificou que os municípios estão
preocupados em fazer seus planos, que a consciência já existe, mas há o
problema de como financiar o plano, pois faltam recursos para fazer sequer os
projetos, que muitas vezes se resumem à pavimentação e alargamento de
ruas. O Presidente então solicitou que o Dr. Alencar fizesse suas
considerações finais, que colocou que o Ministério das Cidades está formando
uma equipe junto ao ENAP para ministrar cursos de capacitação aos
Municípios do ponto de vista dos planos de mobilidade urbana e que, acredita,
à medida que existir demanda, os recursos aparecerão. Disse que tem
consciência de que muitos planos diretores são copiados sem a devida
adaptação ao cenário local e sem tratamento adequado da função de
transportes. E que os municípios com 20 mil habitantes devem discutir o que é
mobilidade urbana numa cidade pequena agora, já que terão sanções se não o
fizerem, e isso é uma semente para uma cidade com melhor circulação quando
crescerem. Citou que menos de 400 dos 5570 municípios em todo Brasil
possuem transporte público por ônibus e nenhum com menos de 100 mil
habitantes se localiza no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E em lugar algum,
municípios com de 20 mil habitantes têm linha de ônibus, deixando uma
enorme parcela da população desassistida. Acrescentou que estas cidades
estão coalhadas de bicicletas e motos, por isso a função circulação deve ser
pensadas para este tipo de locomoção. Finalizou observando que o plano de
mobilidade pode fazer parte do plano diretor e ser aprovado através de uma
emenda a este, mas renovou que é importante que seja discutido com toda a
sociedade. Na sequência o Sr. Presidente passou a palavra para o Dr. Emílio
Merino, que disse da sua satisfação em trabalhar na estruturação do programa
da Comissão. Disse acreditar que a Lei da Mobilidade está pronta para ser
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implementada, mas vai depender muito da ação dos gestores municipais em
adaptar e implementá-la. Disse que a lei deve servir como ferramenta de apoio
nas suas políticas públicas para atender às demandas da sociedade e que o
Estado está tentando resolver estas questões, mas se depara com a falta de
estrutura técnica e interesse dos municípios. Sugeriu que talvez a Comissão
deva se interiorizar ou encontrar uma maneira de levar o tema aos municípios
mais distantes. Disse esperar que ao final dos trabalhos os municípios estejam
mais habilitados para comporem seus planos de maneira específica para cada
um deles e não apenas realizem uma cópia mudando apenas o nome e alguns
dados na introdução. Finalizou afirmando que estes planos devem ser
institucionalizados, para que não mudem ao sabor de cada nova administração
e para isso devem ser elaborados através de um pacto com a cidadania, o que
os tornarão duradouros e motivadores de transformações bem-vindas para as
cidades gaúchas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 2 – DEBATER O TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGEIROS E SEU RESPECTIVO FINANCIAMENTO

Data: 02/09/2013 – Hora: 17:30 – Local: Plenário Bento Gonçalves da ALRS

Convidados: José Fortunati, Prefeito de Porto Alegre e Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, Luiz Afonso Senna, do LASTRAN da UFRGS, e Eduardo
Mesquita, Diretor de Tarifas da AGERGS.
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Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública, para debater o
transporte público de passageiros e seu respectivo financiamento.

O evento contou com a participação dos deputados Deputado Nelsinho
Metalúrgico (PT), Relator da CEMU e Frederico Antunes (PP). Também
presentes o Sr. José Fortunati, prefeito de Porto Alegre e Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, e os Srs. Luiz Afonso Senna, do LASTRAN da UFRGS,
e Eduardo Mesquita, Diretor de Tarifas da AGERGS, Zulmir Baroni, Secretário
de Transportes de Caxias do Sul; Paulo Renato Menzel, da FIERGS; Osvaldo
Steffen, Secretário de Transporte e Mobilidade, Euclides Reis, Secretário
Adjunto de Transporte, e Fernando Oliveira, Diretor de Operações e
Fiscalização de Canoas; Plínio Braga Neto, da EPTC; Cristiano Toroles, da
Prefeitura de Veranópolis; Raquel Holz e Fernanda Weber, da UFPEL; Edgar
Haas, da TRANSCAL; Paulo Muller, da Secretaria de Segurança de Parobé;
Maurício Casarim, Vereador de Lagoa Vermelha; Pedro Araújo e Jayme
Keunecke, da Metroplan; Rogério Malinsky, da IAB; Fernando Lindner, da
Associação do Transporte Metropolitano -ATM; Rogério Lago, da Associação
dos Transportadores de Passageiros por Lotação - ATL; Andrea dos Santos, da
SAERGS e Dioni Santos, Vereador de Parobé.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) passou a palavra ao
primeiro palestrante, o Prefeito José Fortunati, que disse que o debate traz
uma reflexão sobre um tema absolutamente complexo do qual sabe, pela sua
experiência como gestor, que quem reflete a respeito o faz de forma
absolutamente difusa. Disse não estar ali apenas como prefeito de Porto
Alegre, mas como Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que tem dado
muita importância ao tema e, em documento firmado em Salvador, apresenta
diretrizes adequadas e atuais. Acrescentou que o tamanho do problema pode
ser medido pelo histórico de carros registrados em Porto Alegre: na década de
70 haviam 40 mil veículos para uma população de 885 mil habitantes, 1 veículo
para cada 20 mil habitante. De lá para cá, a cidade cresceu mas as ruas
continuaram as mesmas, observou, pois nos bairros estabelecidos não há
possibilidade de alargar as vias. Afirmou que hoje há 766 mil veículos para
1,409 milhão de habitantes, 1 veículo para cada 1,8 habitantes, uma das
maiores médias das cidades brasileiras. Observou que só olhando para o
número de veículos já dá para ver que as ruas da cidade não conseguem
comportarem o trânsito, suportar tamanho impacto. Falou da cultura brasileira,
que vem desde a época de Juscelino Kubitschek, de endeusamento dos carros
e como consequência, a política governamental de incentivo à produção e
compra desse bem. Disse que devido às medidas de combate à crise tomadas
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pelo Presidente Lula em 2008, incentivando o consumo de veículos, a
desoneração fiscal resultante penalizou duplamente os municípios com menos
arrecadação e mais demanda por ruas. Também salientou que o transporte
individual consome 30 vezes mais combustível por passageiro em comparação
com o ônibus e 70 vezes mais energia quando comparado ao metrô e o quanto
isso é nocivo à saúde da população. A seguir falou das obras de mobilidade
atualmente em Porto Alegre: duplicação das avenidas Tronco, Beira-Rio e
Voluntários da Pátria; Corredor da Av. Padre Cacique; cinco obras de arte na III
Perimetral; Complexo da Rodoviária; prolongamento da Av. Severo Dullius e o
Sistema Bus Rapid Transit (BRT) em cinco grande avenidas da cidade.
Acrescentou que no novo PAC Mobilidade há o destino de mais R$ 2,3 bilhões
para viabilizar o metrô para Porto Alegre. Falou que Porto Alegre foi a primeira
capital do país que destinou vias exclusivas para a passagem de ônibus, os
corredores, na contra-mão da filosofia de privilegiar automóveis, e que hoje
estão em processo de qualificação com a implantação dos BRTs – corredores
exclusivos, que vão proporcionar segurança, rapidez e conforto para os
usuários. Quanto ao metrô, caso se viabilizar, vai permitir o transporte de mais
de 300 mil passageiros/dia e que, inicialmente, a fase 1 será do Centro à Zona
Norte, com 13 estações em uma extensão de 14,8 km. O investimento total
giraria em torno de R$ 5 bilhões, o projeto já está pronto e por enquanto, se
discute o financiamento. Além disso, destacou o sistema de lotações, no qual
Porto Alegre é referência, pois talvez seja a única grande cidade do país que
não apresenta transporte clandestino em vans e kombis. Referiu ao transporte
hidroviário, que em breve terá linhas para a Zona Sul e para a Ilha da Pintada,
e ao plano cicloviário, que faz com que a bicicleta se transforme cada vez mais
em um meio de transporte e não apenas de lazer. Também destacou a rede de
transporte por ônibus, que cobre a cidade como um todo, com uma frota com
idade média de 4,5 anos e que é referência pela sua qualidade. Disse que hoje
se busca resgatar o passageiro que migrou para o transporte individual devido
ao barateamento do automóvel. Falou que, junto à qualificação do transporte,
outra meta é a redução da tarifa, o que será conseguido através do aumento de
número de passageiros aliado à isenção do PIS/Cofins, concedida pelo
governo federal por medida provisória; isenção do ISSQN - Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – projeto de lei enviado, pela prefeitura, à
Câmara de Vereadores no dia 18 de junho de 2013 e a redução do ICMS sobre
o óleo diesel consumido pelo setor de transporte coletivo – solicitação enviada
ao governo, em conjunto com a transparência na planilha de custos da tarifa da
Capital, que inclusive está disponível na Internet. Explicou a importância da
planilha ser a mesma para todo o país, mudando apenas o valor dos insumos
por causas regionais. Também discorreu sobre a Proposta de Emenda à
Constituição 90/11, que inclui o transporte entre os direitos sociais, e o Regime



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                29

Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo (REITUP), que foi aprovado
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado em 2 de julho de
2013 e permitirá que a tarifa de transporte coletivo seja incluída como item da
cesta básica e receba as isenções tributárias que o governo federal tem
concedido a outros segmentos da economia, como a linha branca,
acrescentando que o projeto garantirá que Estados e Municípios apliquem
desonerações no ICMS e no ISSQN. Falou que FNP tem se empenhado pela
implantação de um modelo de planilha único para todo o país, pela criação de
conselhos locais de transporte e do bilhete único, ambas medidas já praticadas
em Porto Alegre. Disse que não há como discutir tarifas sem falar do
financiamento, afirmando que em Porto Alegre quem paga a conta é a
população menos assistida e que a FNP propõe que passe a ser através de
taxa sobre a compra de combustível, projetando que 50 centavos sobre o preço
da gasolina geraria diminuição de 1 real na tarifa, o que classificou de subsídio
cruzado. Exemplificou com o caso de Londres, onde há 10 anos era impossível
atravessar a rua, situação completamente diferente de hoje graças ao pedágio
eletrônico, que fez com que as pessoas parassem de circular no centro.
Finalizou sua manifestação observando que o tema das tarifas já era tratado
prioritariamente há muito tempo pela FNP, mas que agora está recebendo mais
relevância devido às manifestações, embora tivesse a convicção que as
prefeituras não possuem mais fôlego para responder a esta questão, que é
necessário buscar soluções no CIDE, ou nos governos federal e estaduais.

Na sequência, passou a palavra para o Dr. Luiz Afonso Senna, o qual
classificou como uma ativista do tema. O Dr. Senna iniciou sua manifestação
apoiando as palavras de José Fortunati de que a mobilidade urbana é um
assunto muito complexo que é tratado de forma superficial, embora não fosse
algo moderno, pois na antiguidade o império romano contava com uma rede de
100 mil quilômetros de vias pavimentadas, uma frota extensa e variada de
veículos, com congestionamentos, pedágios e a “Anona”, um sistema
organizado e eficiente para o transporte e distribuição de alimentos para todo o
império. Frisou que Roma planejou o desenvolvimento e o financiamento
sustentável de sua infraestrutura, buscou recursos adicionais junto à iniciativa
privada e a rede era pensada como um todo. Mostrou dados sobre a indústria
automotiva no Brasil, mostrando o crescimento constante de produção,
empregos diretos, participação no PIB, demanda por automóveis e por tributos,
que classificou como a mais alta do mundo. Falou também das formas de
financiamento de transportes, no qual, historicamente, investimentos privados
se concentravam na compra de veículos, instalações e equipamentos de
garagem, enquanto que o poder público se responsabilizava pelo sistema viário
e equipamentos urbanos. Citou as dificuldades para implantação de políticas
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de financiamento eficazes no setor público, onde não há fontes de recursos
permanentes (desvirtuamento da CIDE), existem esgotamento da capacidade
do estado em investir, competição por verbas com outros setores com forte
apelo social como saúde e educação, necessidade de cortes em investimentos
para formação de superávits primários. Disse que o setor privado, por sua vez,
se defronta com empresas em crise devido à perda de produtividade,
transporte. ilegal e aumento de custos, com a falta de garantias do retorno dos
investimentos e risco político, preço das tarifas muito acima da capacidade de
pagamento de grande parte da população e excesso de isenções. Também
falou de infraestrutura, afirmando que apenas 48% das cidades do Brasil com
mais de 300 mil habitantes apresentavam vias com prioridade para o transporte
coletivo, a maioria se constituindo de faixas exclusivas simples, num total de
apenas 665 km, o que resulta em redução da velocidade comercial, aumento
de custo e perda de competitividade. Trouxe o exemplo do Transmilênio, na
Colômbia, que classificou como uma experiência bem sucedida ao reestruturar
o caótico sistema de transportes de Bogotá com a construção de uma extensa
rede de corredores exclusivos para ônibus ao custo de U$ 5 milhões/km, bem
inferior aos U$ 30 milhões/km orçados para o metrô. O financiamento das
obras de infraestrutura é feito através da taxa de 25% sobre a venda de
gasolina, existe liberação de empréstimo para aquisição de veículos aceitando
como garantia a arrecadação do sistema, já que as empresas não tinham
capital para garantia pois foram constituídas a partir de cooperativas de
transportadores autônomos, além da venda de parte das ações das futuras
empresas operadoras na bolsa de valores. Comparou ao Brasil, onde 100% do
financiamento operacional do transporte é bancada pelos usuários via tarifa.
Deu mais alguns dados sobre a situação brasileira: o vale-transporte atinge
apenas 50% dos usuários; entre os usuários de baixa renda, apenas 20% são
beneficiados; e as gratuidades, além de praticamente não atingirem a
população de baixa renda, são bancadas pelos usuários pagantes. Mostrou
tabelas de subsídios que existem nesse setor tanto em cidades européias
como norte-americanas, onde chegam a 50,7 % da tarifa. Falou do pouco
investimento na renovação e ampliação dos sistemas de transporte, que o
transporte urbano no Brasil, apesar da predominância do modo rodoviário, tem
raras vias exclusivas, é muito prejudicado pelos congestionamentos, sofre forte
concorrência de transportadores clandestinos e tradicionalmente não recebe
atenção do Governo Federal. Também falou que durante um período limitado,
o país teve uma política federal de transportes urbanos bem estruturada
através do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes –GEIPOT
e Empresa Brasileira de Transporte Urbano – EBTU, órgãos atualmente
extintos mas que durante sua curta existência desenvolveram a cartilha para o
cálculo tarifário, uma grande contribuição para a consolidação da técnica
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gerencial do transporte público urbano no Brasil, instituíram o Vale-Transporte,
fazendo os empregadores participarem do financiamento de um sistema de
transportes, dos quais são beneficiários indiretos. Lamentou que, após extinção
EBTU, a expansão e a melhoria dos sistemas de transporte público urbano têm
enfrentando uma longa estagnação. Continuando, mostrou diversas imagens
de transporte coletivo em todo mundo, bons e maus exemplos, frisando que
mesmo países considerados adiantados sofrem com deficiência e má
qualidade neste setor. Após, fez um histórico do transporte coletivo de
passageiros e infraestrutura viária em Porto Alegre desde a época dos bondes.
Disse que ainda considera a cidade como referência no setor, no mesmo nível
de Curitiba. Após distinguiu os atores que devem participar das decisões sobre
transporte e mobilidade: sociedade, usuários; Estado e técnicos em área
multidisciplinar, engenharia, economia, geografia, medicina, psicologia,
sociologia, etc., pois há necessidade de planejamento integrado que englobe
portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferrovias e rodovias. Finalmente,
discorreu sobre formas de financiamento, dizendo que existem dois métodos
de cobrança: o indireto, que se dá através de licenças anuais e impostos sobre
combustíveis, pneus e/ou aquisição de veículos, e o direto, através de
equipamentos medidores nos veículos, pedágio, vignettes (ou selo-pedágio) e/
ou cobrança para veículos fora dos padrões e acima do peso. E que estes
podem ser combinados da melhor forma possível, sempre lembrando que o
Brasil já possui uma das maiores cargas tributárias do planeta, apontando
como solução a promoção de parcerias público-privadas e mudanças na
cultura das licitações, para que as empresas concessionárias não administrem
apenas linhas, mas redes de transportes.

Ato contínuo, passou a palavra para o Sr. Eduardo Mesquita, que iniciou sua
manifestação explicando que a AGERGS faz um trabalho técnico com a
preocupação de que as parcerias reguladas pela agência se estendam
saudavelmente pelo prazo contratual, mantendo o serviço prestado com a
menor tarifa possível. Apresentou, através de planilhas, um exemplo prático da
metodologia de cálculo tarifário no transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros na região metropolitana de Porto Alegre. Disse que a metodologia
de cálculo, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
serviço público delegado e a revisão tarifária, um instrumento de recomposição
da tarifa, no qual são examinados os critérios e os parâmetros de produção e
custo do serviço, pode ser ordinária, com previsibilidade contratual ou
normativa, ou extraordinária, ocorrendo a qualquer tempo, gerada por fatores
supervenientes ou imprevistos, os quais venham, comprovadamente ou por
força legal impositiva, ocasionar alteração tarifária. Observou que no caso da
região metropolitana de Porto Alegre, houve a combinação de dois fatores: o
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reajuste anual , que é o repasse da inflação à tarifa, e a revisão extraordinária,
justificada pelas isenções fiscais. Disse que a metodologia de
reposicionamento tarifário é fundamentada na definição do valor de uma
variável chamada Coeficiente Tarifário (CT). Quando seu valor é modificado, as
tarifas são modificadas na mesma proporção pois a tarifa da linha é o resultado
da multiplicação do CT pela extensão da linha em quilômetros e que o CT é
apurado pela divisão do custo quilométrico pela quantidade média de
passageiros pagantes no ônibus e seu aproveitamento econômico, que é
auferido da divisão da receita apurada pela receita teórica. Já a receita teórica
é o produto do número de viagens por linha multiplicado pela tarifa máxima da
linha e pela lotação média dos veículos que operam aquela linha. Os custos
fixos se caracterizam por não reagir imediatamente à uma variação da
distância de uma viagem e que, dentro de certos limites, um eventual aumento
nos itinerários das linhas não acarreta uma elevação dos custos fixos. Os
insumos fixos são medidos proporcionalmente ao seu desgaste anual em
relação ao valor de um ônibus novo e divididos pela quilometragem média
percorrida anualmente por um ônibus. O preço do veículo obedece ao critério
de menor cotação no mercado, e os custos relativos a pessoal são mensurados
de modo especial, considerando a quantidade necessária de motoristas,
cobradores e fiscais por veículo e o número de salários e encargos sociais
pagos durante um ano, além de considerar a mão-de-obra empregada em
funções administrativas e de manutenção (estimados proporcionalmente ao
custo com a mão-de-obra direta). Resumiu dizendo que cada rubrica de custo
tem uma metodologia de cálculo para que as despesas sejam traduzidas o
melhor possível na planilha de custos. Finalizou mostrando, através das
mudanças numéricas na planilha, o impacto de 3,68% sobre a tarifa devido ao
aumento do óleo diesel. E que, com a desoneração de 20 para 2% da alíquota
das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas, faria com que o reajuste fosse de 2,24% menor. Após, devido à
redução a zero das alíquotas de contribuição para o PIS/COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros nas regiões metropolitanas, reduzindo mais 3,83%. Compondo os
todos os fatores, houve uma desoneração de 3,05% sobre o valor cobrado no
ano anterior, demonstrando o quanto ações diretas impactam de forma incisiva
o valor das tarifas. Encerrou sua manifestação afirmando que é muito
importante a AGERGS se fazer presente nestas audiências, pois por sua
postura técnica e equidistante de interesses políticos, tenta fazer com que
ninguém saia prejudicado, de forma que a sociedade consiga o melhor serviço
com a menor tarifa possível.



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                33

A seguir, abriu-se a palavra ao público. O primeiro inscrito foi o Sr. Gonzalo
Duran, que indagou ao Dr. Senna de que maneira a qualidade do transporte
coletivo de Porto Alegre era igual a de Curitiba, e ao Sr. Mesquita como se
calculava o lucro das empresas e se havia uma maneira de reverter aos
contribuintes o lucro das passagens cobradas a mais em Porto Alegre, durante
alguns dias. Também perguntou se seria possível mudar a matriz energética do
transporte coletivo para uma menos poluente que o óleo diesel. O segundo
inscrito foi o Sr. Euclides Reis, secretário-adjunto de transportes e mobilidade
de Canoas, que disse que os gestores tem consciência do problema mas não
têm como fazê-lo, pelo que indagou quais as fontes de financiamento e os
recursos disponíveis para as prefeituras implementarem os Planos de
Mobilidade, já que os municípios estão com a sua capacidade de
endividamento esgotada. Também observou que mais de 80% dos projetos do
PAC de Mobilidade são de alargamento e pavimentação de ruas, ficando de
fora investimentos em transporte público. Após, o Sr. Fernando Lindner
observou que era mais do que hora de se pensar em uma rede para a região
metropolitana e não só para Porto Alegre, sem sobreposição de linhas que
passam todas nos mesmos lugares, que as isenções deveriam ser atreladas ao
fator renda para não inviabilizar o transporte público, e que o índice de
aproveitamento dos veículos, que vem caindo gradativamente, não foi
considerado na tarifa do transporte metropolitano. O último foi o Sr. Edgar
Hass, que perguntou qual seria a acuidade da planilha tarifária, se outros
setores concedidos são planilhados e quais as obras de infraestrutura estão
sendo planejadas para melhorar o transporte público em Porto Alegre.
Primeiramente, o Sr. Eduardo Mesquita respondeu que a remuneração do
empresário é de 12%, índice dado pela Constituição Federal, mas observou
que existem algumas inconsistências difíceis de sanar, o que vem melhorando
com a bilhetagem eletrônica, que ajuda a dar parâmetros. Adicionou que a
revisão de parâmetros se dará ao longo do tempo e que espera uma revisão
completa até 2014. Salientou que os cálculos apresentados foram para a
região metropolitana e não para a cidade de Porto Alegre. Também disse que a
planilha é uma base blindada do trabalho da AGERS, é a metodologia
empregada, onde os números são auditados na sua maioria e que o trabalho é
feito para que espelhem a realidade. Elencou a pauta de trabalhos feitas pela
AGERGS e disse que não houve nenhuma demanda para que fosse calculado
o impacto do subsídio direto nas tarifas dos estudantes, embora houvesse a
possibilidade de o fazer até com alguma facilidade. Finalizou observando que a
AGERGS trabalha sempre para se conseguir um transporte cada vez mais
qualificado, com menor tarifa e o maior grau de universalização possível. Já o
Dr. Luiz Afonso Senna disse que pedestre é uma modalidade de transporte e
que é preciso qualificar as calçadas, introduzindo sinalizações e fazer
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campanhas de respeito ao uso das faixas de segurança, reafirmou que os
indicadores de performance de sistema de Curitiba são próximos aos de Porto
Alegre, com a diferença daquela cidade fazer um melhor marketing de tudo o
que realiza. Disse acreditar que a mudança para combustíveis menos
poluentes é uma questão que vai acontecer naturalmente e que hoje muitos
ônibus já rodam com combustível mais verde, pois hoje já estamos com padrão
de emissões próximos aos europeus. Quanto ao ônibus elétrico, considerou
que seria muito bom, mas que hoje a sua implantação significaria uma tarifa
astronômica e disse ser contra isenções por princípio, pois todos deveriam
receber o suficiente para pagar suas passagens, observando que não tinha
isenção para comprar água ou pão. Mas se existir isenção, que seja por um
critério justo. Disse que tarifa zero para estudante era um absurdo, que deveria
haver critérios de renda para concessão dessas benesses pois acarretam
aumento da tarifa para os não beneficiados. Falou do plano cicloviário que
propôs para Porto Alegre, que tem um mecanismo inovador e único: a
possibilidade da construção de ciclovias ser considerada uma contrapartida
ambiental. Afirmou que a planilha é um produto de governos centralizantes,
fruto de uma economia indexada, e que seu problema é ser alimentada por
dados que são médias das médias e que não reproduzem bem a realidade.
Observou que o Plano de Mobilidade Urbana prevê o uso de indicadores
sempre atualizados e que há muito a evoluir nesta área. Finalizou observando
que a importância do trabalho da Comissão em informar bem sobre o assunto,
pois após as ideias serem expostas, as pessoas se tornam razoáveis.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 3 - MOBILIDADE URBANA NOS CURRÍCULOS
ACADÊMICOS E A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES DE CLASSE NESSE

PROCESSO

Data: 09/09/2013 – Hora: 17:30 – Local: Sala de Convergência da ALRS

Convidados: Representantes das seguintes entidades: UFRGS, PUCRS,
UCS, FSG, FURGS, UFPEL, UFSM, UNISINOS, UNIPAMPA, FAMURS, CAU,
IAB, SAERGS e outras.
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Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública, para debater a
mobilidade urbana nos currículos acadêmicos e a participação das entidades
de classe nesse processo.

O evento contou com a participação dos Srs. Roberto Py Gomes da Silveira,
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/RS; Tiago
Holzmann da Silva, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB,
Andrea dos Santos, do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul – SAERGS; Mogli Carlos Veiga, do Sindicato do Engenheiros –
SENGE/RS; Mário dos Santos Ferreira, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da PUCRS; Rafael Roco de Araújo, da Faculdade de Engenharia
Civil da PUCRS; Carlos Pedone, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da
UCS; Fernanda David Weber, do Curso de Transportes Terrestres, da UFPEL;
Helena Cybis, do LASTRAN da UFRGS; Décio Bevilacqua, do Departamento
de Arquitetura e Urbanismo da UFSM; Carlos José Félix, do Departamento de
Transportes, da UFSM; Adalberto da Rocha Heck, da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Unisinos; Felipe de Souza, da Faculdade de Engenharia Civil
da Unisinos; Telmo Egmar Camilo Deifeld, da Faculdade de Engenharia Civil
da UNIPAMPA; Edson Santos, do Trensurb; Pedro Araújo, da Metroplan;
Gonzalo Duran, do Movimento dos Pedestres; Diogo Mateus da Silva, Diretor
de Mobilidade Urbana de São Leopoldo; Rogério Malinsky, do IAB e Gilnei da
Silva, representante do Vereador Marcelo Sgarbossa.

Na abertura o Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), justificou a
importância do evento pela necessidade de aproximar a academia da vida
pública, especialmente num momento tão especial para as cidades como a
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.
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A seguir passou a palavra ao Sr. Roberto Py Gomes, que fez um histórico de
seu ativismo em trabalhos sobre o tema e que lhe deixaram a convicção de que
todas as atividades oriundas dos governos federal, estadual, municipais ou da
iniciativa privada se concretizam no espaço urbano. Disse que durante toda
sua vida profissional milita na Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo – ABEA, onde em reunião com conselheiros do Ministério da
Educação se tratou justamente da mobilidade urbana no currículo acadêmico.
Disse que um dos primeiros cursos a ter suas diretrizes aprovadas em 1994 foi
o curso de Arquitetura e que, quando começaram a participar do Provão e
ENADE, os resultados foram bem homogêneos para cursos em todo o Brasil, o
que atribuiu à implantação das diretrizes e ao fato dos cursos possuírem uma
disciplina integradora que é a cadeira de projetos, onde o aluno coloca tudo o
que aprende. Dentro das diretrizes, que devem ser constantemente revisadas e
atualizadas, não se encontram descritas as questões de acessibilidade,
mobilidade urbana e sustentabilidade. Disse esperar da reunião um reforço no
sentido de explicitar estes temas como atuais e necessários nos currículos para
que os futuros profissionais possam trabalhar de uma maneira mais efetiva no
desenvolvimento das cidades. Afirmou que a falta de consciência dos
problemas termina se refletindo muito negativamente na vida das pessoas.
Continuou falando da importância das diretrizes no gerenciamento de cada
curso e da maneira como os egressos terão visão e ferramentas para enfrentar
os problemas. De imediato, o Sr. Presidente passou a palavra ao Eng. Mogli
Carlos Veiga, do SENGE/RS, que iniciou perguntando o que era mobilidade,
para quem e para que servia. Disse que sempre se pensa a mobilidade como o
transporte de pessoas e bens, mas que não era só isso, pois era composto do
trinômio acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade. Falou que a
acessibilidade é permitir que as pessoas cheguem aos lugares, tanto física
como socialmente, pois se deve saber quais categorias podem chegar ao local,
o que faz com que se mude radicalmente a maneira de pensar acessibilidade.
A função urbana está associada ao uso do espaço, mas a maneira caótica
como as cidades se desenvolveram faz com que o transporte seja visto como
essencial para que as cidades funcionem, sendo disponibilizado sem respeitar
a ocupação do espaço. Classificou isso como fruto da falta de planejamento,
pois não há cidade onde o plano diretor seja respeitado e o planejamento
territorial subordine o planejamento dos transportes. Disse que Curitiba tem um
arremedo e que São Paulo tenta, mas não existe cidade no Brasil com este
planejamento. Disse que a Constituição jogou a responsabilidade das funções
urbanas para os municípios, mas esqueceu dos conurbados, das regiões
metropolitanas, fazendo com que as funções integradas como o transporte
sejam muito difíceis pois o planejamento territorial é pensado por cada
município. Quanto à mobilidade, disse que este item pressupõe a maneira com
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que as pessoas vivem a cidade. Quanto à questão dos currículos, disse que
eram muito cartesianos, onde o transporte sempre foi pensado como
infraestrutura e não era pensando de maneira multidisciplinar, pois deve-se
saber para quem está planejado, e daí entram a sociologia, a economia,
psicologia, etc. Exemplificou com a existência, dentro do metrô de São Paulo,
de um departamento dedicado ao estudo de comportamento de massas.
Também se referiu ao sistema de trens do Rio de Janeiro, onde hoje o mau
serviço induz a depredações, como acontecia há 30 anos atrás. Depois criticou
a cultura que chamou “do baratinho”, onde não se faz o necessário por ser
caro, como no caso do metrô em Porto Alegre, discutido há 20 anos e até
agora não resolvido. A seguir, passou a palavra ao Sr. Tiago Holzmann da
Silva, que afirmou que o Brasil tem avançado em planos de planejamento
territorial desde a Constituição de 1988. Afirmou que a partir dos planos
diretores, é possível pensar as cidades em termos espaciais, ordenando o que,
onde e quando intervir, mas que estes planejamentos de longo prazo
enfrentam uma política de imediatismo aliada à uma estrutura de gestão
pública defasada e ineficiente, conselhos municipais pouco participativos,
fundos municipais criados sem fontes de recursos, com instrumento de
ordenação da terra sendo apenas meras ferramentas jurídicas, administradores
desinteressados em políticas de longo prazo e contínuas, despreparados para
a relação direta, entendendo a participação popular e cogestão como entraves
para as suas ações. Disse que a qualidade das políticas implementadas
dependem de saltos qualitativos em todos os níveis da administração pública
para que produzam seus efeitos perante à sociedade. Disse que as
administrações públicas brasileiras deveriam trilhar o caminho do planejamento
de longo prazo definido pelos planos diretores e setoriais, com proposição de
ações e planos determinados, cronogramas, projeção de custos,
financiamentos, metas e monitoramento permanente, com atenção à eficácia e
eficiência na resolução dos problemas. Afirmou que um processo público e
transparente deve ser um dos aspectos mais importantes da relação do poder
público com a sociedade no âmbito das políticas urbanas, devendo o processo
do planejamento, muitas vezes atropelado, ser recuperado. O plano diretor é
que define a perenidade das políticas públicas e os planos setoriais de
habitação, saneamento, mobilidade e outros, e deve fazer a integração destas
soluções e a maneira de o fazer foi consolidado pelo IAB num documento
chamado “Por um Projeto de Cidade”, onde o ponto número um é o
planejamento urbano, mas que trata também de temas como participação
social, projeto urbano, espaço público, mobilidade urbana, paisagem urbana e
patrimônio, habitação social, entre outros. Disse ser esta a visão que estava
trazendo à Assembleia e encerou a sua manifestação entregando este
documento ao Sr. Presidente. Na sequência, passou a palavra à Dra. Helena
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Cybis, da UFRGS, que observou que se estava passando por um momento
raro no Brasil, com a oportunidade de mudar padrões. Ressaltou a importância
da Assembleia poder estender a discussão a todo o Estado e a
responsabilidade da Universidade por formar os profissionais que atuam neste
processo. Elencou como essencial na formação dos planejadores: estimular e
desenvolver a compreensão do que é mobilidade urbana, que extrapola a
discussão do modo de transporte e da infraestrutura, pois está associado ao
modo das pessoas viverem, com o uso do espaço, e de como atender
satisfatoriamente suas necessidades; aumentar a quantidade de dados
confiáveis, sem “achismos”, sobre as reais necessidades da população,
determinar quem são estas pessoas, onde moram e trabalham, qual seu nível
econômico para basear planos razoáveis e competentes; ampliar os horizontes,
o conhecimento de mundo, buscando experiências de outras cidades e países
não para cópia, mas para saber de possibilidades; formar e difundir técnicas de
planejamento, pesquisa e modelagem, para que se possa avaliar impactos com
ferramental melhor que o empirismo. Avalia que profissionais formados sobre
estes quatro pilares terão condições de pensar  e discutir a cidade de forma
muito mais qualificada e dentro de uma visão de futuro mais embasada. Disse
que as outras universidades, assim como a UFRGS, avançam nesse sentido
de forma crescente, mas que é preciso avançar mais e dar tratamento mais
estruturado para esses problemas. A seguir, passou a palavra para a Profa.
Fernanda Weber, da UFPEL, que afirmou ter acompanhado todas as
audiências promovidas pela Comissão. Observou que o seu curso é novo, que
vai formar sua primeira turma de tecnólogos especializados em transporte
terrestre, em Eldorado do Sul. Falou que no currículo do curso há uma
disciplina específica de mobilidade urbana, além de uma de passageiros de
carga e outra de transporte não motorizado, e que pretendem implantar uma
disciplina de planejamento urbano. Declarou que o curso é um produto de
convênio da UFPEL com a Prefeitura de Eldorado do Sul e não está ainda
aprovado no MEC, o que impede de haver disciplinas eletivas. Também disse
que orientam os trabalhos de conclusão de cursos para atender problemas da
localidade, que os próprios alunos vivenciam. A seguir passou a palavra para o
Prof. Carlos Félix, da UFSM, que afirmou que mobilidade e transporte são
problemas de espacialidades, num país cada vez mais urbano. Se referiu ao
curso de Engenharia Civil que é centrado nas disciplinas de construção civil,
com alguma coisa adicional de hidrologia, saneamento e algo de transportes,
como a construção de rodovias e pavimento de ruas. Disse que a UFSM tem
acrescentado disciplinas complementares de Engenharia de Tráfego,
Transporte Público e Ferrovias. Discorreu sobre a primeira, que tem uma carga
de 45 horas, onde os alunos trazem e buscam soluções para os problemas
reais com que se defrontam. Quanto à participação da Universidade, contou
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que para a confecção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Santa Maria, a
UFSM construiu a metodologia de levantamento de dados, quando mais de
cem alunos fizeram o trabalho prático de campo e que ainda continuam
acompanhando as propostas apresentadas. Também se referiu a dois
atropelamentos sobre a faixa de pedestres que geraram uma comoção geral e
uma pressão enorme por respostas, ao que a universidade contribuiu com a
assessoria técnica da campanha chamada “Viva a Faixa” para tornar a faixa de
pedestres um local de travessia realmente segura. Disse que a universidade
também tem representação junto ao Comitê Estadual de Mobilização para a
Segurança de Trânsito. Afirmou que a universidade criou uma empresa júnior
chamada Base Jr., que está atuando em vários projetos, inclusive de trânsito e
circulação em um grande condomínio. Lembrou que os pequenos municípios
ainda fazem parte de uma transição onde querem aumento de capacidade e de
infraestrutura, cujo plano viário pode se restringir apenas à sinalização. Que há
vários estágios de necessidades, onde alguns estão dando passos muito
básicos em matéria de mobilidade, tanto que cerca de cento e vinte municípios
nem acesso asfáltico possuem. Encerrou sugerindo que se criasse mais
eventos, interiorizando a discussão, para auxiliar os pequenos municípios que
são os mais carentes de informação. Ato contínuo, a palavra foi concedida ao
Prof. Décio Bevilacqua, que abordou a forma como é implantado o currículo
da faculdade de arquitetura, onde a carga horária de planejamento urbano e
planejamento regional é bem elevada. Frisou que têm já uma grande
experiência no planejamento regional, citando o trabalho da UFSM num dos
poucos planejamentos regionais realmente executados no Estado, o da 4ª
Colônia de Santa Maria, que engloba 9 municípios, onde, além do Plano Diretor
da cada um desses municípios, foi feito um Plano Ambiental para a região
como um todo. Disse que o curso implantou disciplinas que dão apoio ao
planejamento urbano como Economia Urbana, Direito Urbano, Sociologia,
Geografia, com professores dessas áreas acompanhados por um professor
arquiteto. Disse que o fundamental não é um bom plano e sim um bom
planejamento de mobilidade, onde se trabalhasse com a morfologia e a
dinâmica urbana, além de outros aspectos do urbanismo, com o apoio de áreas
multidisplinares sempre tentando conduzir o processo de forma correta. Quanto
à enfase do planejamento regional, frisou que a dinâmica de uma cidade não
fica restrita à questões internas, está atrelada à questões externas, e é
necessária uma visão do espaço regional, estadual ou mesmo internacional
para se conseguir um bom planejamento. Após, passou a palavra ao Sr. Mário
dos Santos Ferreira, da PUCRS, que falou de um trabalho de pesquisa e
diagnóstico desenvolvido pela sua faculdade sobre acessibilidade na cidade de
Porto Alegre, o qual serviu para assessorar o grupo técnico de trabalho do
Plano Diretor de Acessibilidade. A partir daí, acessibilidade e mobilidade são
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considerados campos de conhecimento, que se apropriam de outras áreas
para poder desenvolver ações. Também observou que há um enorme
dificuldade de mobilidade e acessibilidade em cidades com apropriação de
espaço de modelo português colonial, pois a formação das cidades obedecia a
norma da topografia como elemento de defesa. Disse que há uma procura
incessante de um modelo de gestão e planejamento na área de mobilidade,
mas que muitas vezes se baseiam em modelos de cidade já ultrapassados.
Falou do projeto urbanístico de Brasília, que foi adaptado para outras cidades
com características completamente diferenciadas e que a América Latina tenta
importar modelos europeus que não servem para as cidades daqui. Disse que
um modelo próprio deveria ser buscado, mas observou que as secretarias
municipais, descoordenadas e segregadas por áreas, impedem que se faça um
planejamento integrado. Exemplificou com situações em Porto Alegre, onde
diversos órgãos tomam ações antagônicas à mobilidade e, como hoje se faz
um exercício de adaptação das cidades, fica muito difícil a implantação de uma
ciclovia que, quando são feitas, apresentam carência de infraestrutura.
Finalizou considerando que outra contribuição da PUC está na manutenção de
convênios internacionais e na realização de seminários sobre esta temática.
Continuando, passou a palavra para o também professor de Transportes da
PUCRS, Rafael Roco de Oliveira, que observou que cada instituição tem
características próprias que passam ao seus alunos e que a PUC,
especificamente, tem uma política focada em inovação. Disse que quando se
transcede a palavra transporte para mobilidade, a visão se torna mais
abrangente e se tenta saber para que e para quem se faz determinado projeto,
buscando uma compreensão maior e integrada do planejamento, o que tentam
passar aos estudantes. Disse que a finalidade é fazer os alunos pensarem os
problemas de forma abrangente e não pontual. Considerou que o conceito de
mobilidade é bem claro, mas acessibilidade e sustentabilidade não. Explicou
que acessibilidade não é apenas rampas para deficientes físicos, elevadores e
infraestrutura física, mas chegar num terminal, ter a informação de onde se
está e como chegar a outro lugar e que sustentabilidade abrange a
sustentabilidade técnica e financeira, além da ambiental. Estes assuntos,
afirmou, fazem parte das disciplinas de planejamento de transportes,
transportes públicos, de carga e engenharia de tráfego. Encerrou dizendo que
os temas estão sendo cobertos dentro da riqueza e particularidade de cada
instituição para que se formem profissionais qualificados que entendam os
problemas da sociedade e trabalhem em prol dela. Após, Sr. Presidente
passou a palavra para a Sra. Andrea dos Santos, do SAERGS, que se referiu
à audiência pública anterior, cujo foco foi um olhar político e administrativo do
planejamento da mobilidade urbana. Falou da importância dos encontros, cujo
objetivo é discutir um plano abrangente para todo Estado e desenvolvimento
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das cidades como um todo. Observou que o plano de mobilidade não pode ser
isolado dos demais outros planos – diretor, de saneamento, de habitação, etc..
Considerou que no momento que se conseguir integrar os planos de
desenvolvimento, se terá mobilidade, pois é impossível pensar no crescimento
habitacional sem pensar em como a população vai se deslocar. Finalizou
falando da importância e necessidade de capacidade institucional pois, mesmo
tendo o melhor ensino e o melhor planejamento, se não houver um corpo
técnico capacitado e adequado nos municípios, não haverá desenvolvimento.
Ato contínuo, passou a palavra ao Prof. Carlos Pedone, que disse que a UCS
tem uma área de influência que abrange 70 municípios, 4 Coredes e que nota o
quanto o trabalho da universidade é uma referência forte para estas prefeituras,
que vem buscar apoio toda vez que necessitam revisar o plano diretor, o
habitacional, etc.. Disse que a UCS coordena a aglomeração urbana do
Nordeste do Estado, que está se constituíndo em região metropolitana, o
Comitê da Bacia Taquari-Antas, o Corede Serra e o Instituto de Administração
Municipal, onde, em cooperação com a Metroplan, fizeram curso de
capacitação para os 4 Coredes. Disse que é professor-coordenador de uma
disciplina de integração de fim de curso chamada de Atelier 2, onde estão
introduindo questões de SIG, sistema de localização geográfica, pois não se
pode falar em mobilidade sem pensar em integração, segregação,
conectividade, aspectos importantes da sintaxe espacial. Finalizou observando
que os municipios tem uma base cartográfica de baixa qualidade, que muitas
vezes os impedem de desenvolver seus projetos, e que a UCS, fazendo um
papel fundamental para o desenvolvimento regional, está implementando um
Projeto de Cartografia Regional, além de trabalhar na capacitação dos técnicos
municipais, para que possam usar corretamente estes insumos. Continuando,
passou a palavra ao Prof. Adalberto Heck. Este observou que a distribuição
territorial é inerente à profissão de arquiteto e, portanto, o currículo acadêmico
deve conter todos os aspectos para formar o egresso do curso em todos os
aspectos, e nele se vê a mobilidade urbana sendo tratada em diversos pontos.
O objetivo do curso é formar cidadãos críticos em relação às principais
questões da profissão, pois por mais que se estenda o currículo, não se
consegue cobrir todo o espectro complexo do tema mobilidade urbana dentro
de uma graduação. Listou as linhas de pesquisa e extensão onde o assunto se
destaca, afirmou que as faculdades de arquitetura são muito boas mas
observou que somente o investimento na capacitação de técnicos na
administração pública poderá ser realmente efetivo para mudar a situação de
calamidade pública para outra, de busca de solução. Após, passou a palavra
para Felipe de Souza, que explicou ter a Unisinos um foco bastante aplicado,
que na Engenharia é execução de obras e operação, tendo uma disciplina
introdutória de Transporte e Trânsito, três de Infraestrutura e Execução de
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Obra e outra de Transporte Ferroviário. Disse que o desafio é ensinar a
resolver demandas de deslocamento e mobilidade com os recursos existentes
nas localidades e no país, dentro da realidade do que se vive. Contou que deu
uma palestra sobre segurança de pedestres onde falou durante 15 minutos a
um grupo de crianças sobre a importância de usar a faixa de segurança,
quando uma delas o alertou que não existiam faixas na localidade. Também
frisou que a falta de dinheiro e escolha de prioridades fazem com que se
comecem projetos avançados sem ter resolvido problemas básicos, como no
Trensurb, onde se está implantando a Linha 2 ao mesmo tempo que falta
pessoal e segurança nas plataformas existentes. Também contou que seus
alunos tem a missão de trazerem os problemas de suas localidades para as
aulas. O próximo a falar foi o Prof. Telmo Deifeld, que disse ser a UNIPAMPA
uma universidade nova, que se defronta com diversas carências de recursos e
pessoal e com o governo tentando reduzir carga horária de cursos e
professores. Disse que o currículo ainda está em processo de formatação, e
que, apesar de terem tido três turmas formadas, ainda estão discutindo o
projeto pedagógico para a reforma curricular de 2015, quando espera ter mais
mobilidade e liberdade na formação do engenheiro. Fez um histórico de sua
carreira profissional, explicando a gênese de sua visão multidisciplinar. Falou
que na primeira cadeira de Engenharia, Introdução à Engenharia, se fala de
projetos, os quais nascem a partir de uma necessidade, e devem ter seus
destinatários bem identificados. Disse que a importância do porque, onde e
para quem não devia se limitar a um debate de arquitetos e engenheiros,
deveriam estar na mesa os profissionais de humanidades e de geografia, por
exemplo. Finalizou observando que na área de abrangência da UNIPAMPA, as
administrações municipais não tem reconhecido a importância de ter pessoal
capacitado nas gerência de seus projetos, não consultam o corpo técnico nas
decisões e nem procuram vínculos com a universidade como o relatado pelos
outros palestrantes. Exemplificou com Alegrete, onde fica o campus, cidade
plana onde os deslocamentos são em média menores de 3 quilômetros e
caberia perfeitamente uma solução de transporte não motorizado, o que a
prefeitura não considera por achar que não rende votos.

A seguir abriu-se a palavra para os encaminhamentos, sendo o primeiro
inscrito o Sr. Thiago Holzman que falou do viés ideológico da Lei da
Mobilidade, onde está muito claro direito de acesso universal à cidade,
considerando a cidade como lugar público e cujo objetivo é reduzir
desigualdades sociais. Falou que durante o debate encontrou consenso sobre
a necessidade de desenvolver políticas de longo prazo e aperfeiçoamento da
gestão administrativa, planejamento territorial e regional, deplorou a
contratação de elaboração de projetos e obras pelo menor preço ou de obras
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sem projeto, os “notórios saberes” e as dispensas de licitação, dizendo que é o
momento das entidades se manifestarem contra isso. Defendeu a contratação
de obras somente após a elaboração do projeto executivo, concursos públicos
para de projetos e obras e financiamento específico para tanto, campanhas de
esclarecimento para que as universidades sejam vistas como apoios técnicos
importantes, embora não substitutas de pessoal especializado, e a integração
das áreas correlatas, junto com a participação efetiva da população, para a
solução dos problemas. O último ítem foi a profissionalização continuada do
mercado, com aprofundamento do conhecimento, que é o papel da
universidade. O próximo a se manifestar foi o Sr. Mogli Carlos Veiga, que
considerou que a discussão não se esgotava ali, concordando com a
necessidade de se olhar para o mundo, a nossa aldeia e as aldeias vizinhas.
Falou da dicotomia tarifa/subsídio estatal na questão do financiamento do
transporte que resultou das últimas manifestações de ruas, sem ver que há
outras soluções, como a tarifa transporte adotada em outros lugares, como na
Região Autônoma de Paris. Também falou da necessidade de formar novos
engenheiros ferroviários, que são escassos no país, e que as ferrovias tem
prioridade na destinação de verbas federais neste e no próximo ano. Na
sequência, falou Edson Souza, do Trensurb, que afirmou que o grande desafio
é construir cidades humanas, para o que se necessita criar conceitos de
humanidade e para isso é preciso entender o espaço público onde as pessoas
vivem. Disse que nossas cidades são construções à luz e semelhança do
nosso projeto econômico, arquitetadas a partir de valores que não beneficiam a
humanidade. O Trensurb é uma empresa que atua nas cidades, e nas cidades
vivem 96% da população brasileira, o que faz com que ali se concentrem os
problemas. Afirmou que é reconhecido que os serviços públicos no país todo
são muito precários e se faz necessário um currículo mínimo para os agentes.
Disse que não é possível, ressalvando as peculiaridades regionais, que o
ensino do metroviário de São Paulo seja tão diferente do Rio de Janeiro, já que
são eles que atuam junto à vida das pessoas. Ressaltou que o Estado não
forma mais estes agentes, pois se afastou dos problemas de transporte por
achar que o mercado resolveria tudo sozinho. Observou que são estes
trabalhadores, mais do que os técnicos e engenheiros, que humanizam o
relacionamento com as pessoas que dependem do transporte público. E para
demonstrar o déficit de trabalhadores citou que em Caracas trabalham 11 mil
pessoas no metrô; em São Paulo, 8 mil; e no Trensurb, 1086, o que evidencia a
falta de pessoal de plataforma. Novamente defendeu a necessidade de um
currículo mínimo, permeado pela multidisciplinaridade, para todos os
trabalhadores no setor de transporte, para que todos falem a mesma
linguagem. Ato contínuo, falou o Sr. Gilnei Silva, que convidou os presentes
para prestigiarem os trabalhos da Frente Parlamentar pela Mobilidade Urbana
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na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Além disso, observou que se o
trabalho da academia se baseia no tripé ensino-pesquisa-extensão, está na
hora da universidade pensar em sociedade-academia-sociedade, pois ela tem
de vir ao encontro das pessoas e dar resposta a elas. Afirmou que não se está
pensando na necessidade do cidadão, mas da cidade sob a ótica do mercado,
e que o desafio da academia é a construção de projetos junto à pesquisa e
extensão, já que a questão dos currículos é da competência do MEC. Lembrou
que o modal pedrestre está esquecido e que o capital intelectual deveria ser
investido nesse setor, junto com o do transporte coletivo. Após, o Prof. Carlos
Félix observou que a capacitação técnica das administrações públicas é muito
precária, fruto, em grande parte, da falta de vontade política. Apoiou a
valorização do modal pedestre e ressaltou a urgência de campanhas de
segurança no trânsito. Finalizou convidando a todos para o Seminário de
Gestão Urbana Sustentável, a acontecer dias 22 e 23 de outubro na UFSM. Na
continuação, Andrea dos Santos reforçou os encaminhamentos de Thiago
Holzman e Gilnei Silva, considerando-os muito importantes para o
planejamento e desenvolvimento das cidades como um todo e fez um apelo
para que que não se tivesse medo de ousar e enfrentar os problemas urbanos.
Em seguida falou Gonzalo Duran, que afirmou que a mobilidade deve ser
pensada para o cidadão, que o espaço público deve ser redistribuído, não pode
se transformar num canteiro de obras onde não se possa nem entrar. Falou
que antes de tudo o cidadão é um pedestre, depois se torna usuário do
transporte coletivo ou de veículo particular. Que corredores exclusivos para
transporte público devem ser instituídos, pois os ônibus devem ser acessíveis a
todos e que cidade avançada não é aquela em que pobre anda de carro, mas
aquela em que ricos usam transporte público. E que além do espaço físico, o
espaço virtual deve ser redistribuído, pois estamos num ponto da História que
muita coisa pode ser feita via computador, sem necessidade de deslocamento,
o que precisa ser estimulado.Também observou que os cidadãos críticos
devem ver o exemplo dos catedráticos, que devem se fazer presentes ao
apontar erros e soluções, inclusive colocando o dedo na cara do poder público
quando este não está fazendo nada. Perguntou como serão alargadas as
calçadas, se alguém vai gastar seu dinheiro para melhorar um cruzamento ou
se isso é possível a um cidadão particular. Finalizou repetindo que as calçadas
tem de voltar ao poder público. Após o Sr. Roberto Py sugeriu que a
Assembleia poderia fazer um encaminhamento às universidades a respeito das
boas práticas de mobilidade urbana, pois tudo que foi falado carece de
documentação adequada. Disse que se cada uma das instituições dispendesse
um pequeno espaço de tempo para isso, seria muito importante, inclusive para
o CAU, que desejaria receber estas contribuições.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 4 - DEBATER O MODO DE TRANSPORTE E O
MODO DE CIDADE QUE QUEREMOS

Data: 30/09/2013 – Hora: 17:30 – Local: Sala Maurício Cardoso da ALRS

Convidados: Otávio Vieira da Cunha Filho, presidente da NTU, e Marcus
Coester, da Coester Automação.
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Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater o modo
de transporte e o modelo de cidade que queremos.

Presentes os Srs. deputados Edson Brum (PMDB), Miki Breier (PSB),
Frederico Antunes (PP) e Alexandre Postal (PMDB). Dando por abertos os
trabalhos, o Sr. Presidente saudou os presentes e convidou os Srs. Otávio
Vieira da Cunha Filho, presidente da NTU, e Marcus Coester, da Coester
Automação a fazerem parte da Mesa. Presentes os Srs.Fernando Lindner, da
ATM; Euclides Rodrigues, Secretário de Trânsito e Segurança de Lajeado;
Davenir Hoffmann, Gerente de Trânsito de Torres; Marcone Broca Minotto, do
Departamento de Trânsito de Torres; Fernando Ramalho, da Secretaria de
Segurança e Mobilidade Urbana de Alvorada; João Cunha, da CAR-Sul da
Prefeitura de Porto Alegre; Marcelo Bisogno e Manoel Badk, Vereadores de
Santa Maria; Josué Longo, Prefeito , e Felipe Fontamella, Diretor de Trânsito,
de Marau; Gilton Maton, Tiago Scoin e Leonel Oliveira, da Prefeitura de
Canela; Mauro Moro, Secretário Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade
Urbana, de Bento Gonçalves; Neviton Nornberg, Secretário de Obras e
Trânsito de Canguçu; Paulo Menzel, representante da FIERGS e Federasul;
Jairton Miguel Diehl, Diretor de Trânsito de Soldade; Zulmir Baroni, Secretário
de Trânsito de Caxias do Sul; e Maria Cristina Piovesan, da ATM.

Na abertura o Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) apresentou o
Sr. Otávio Vieira da Cunha Filho, Diretor Executivo da NTU, e passou-lhe a
palavra. O palestrante iniciou falando que o tema é bastante amplo e disse que
se fixaria na questão da mobilidade urbana, numa análise rápida da crise de
mobilidade que se instalou no Brasil. Falou que as empresas de transportes
públicos já divisavam que ela aconteceria e que as manifestações de junho
obrigaram o governo federal, que esteve ausente por 25 anos dessas
questões, a fazer uma tomada de posição, colocando o tema na pauta. Afirmou
que desde a extinção da EBTU, em 1981, não houve investimento em
mobilidade, infraestrutura e capacitação de profissionais, e que hoje sofremos
as consequências da priorização do transporte individual. Três fatos negativos
contribuíram para isso: a falta de planejamento das nossas cidades, a
descontinuidade administrativa em todos os níveis e falta de políticas públicas
em mobilidade urbana, como a prioridade ao transporte público, e o modelo
tarifário implantado no Brasil, onde quem financia o sistema é o usuário que
paga a passagem. Disse que no resto do mundo toda a sociedade, inclusive
quem não é usuário, ajuda a financiar o sistema, de forma que se tenha um
serviço de qualidade. Afirmou que no momento há pontos favoráveis para que
se façam melhorias: a proximidade da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos,



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                47

onde o país assumiu compromissos de melhorar toda infraestrutura e está
disponibilizando recursos para tanto; a sanção da Lei da Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que estabeleceu diretrizes gerais no
setor; e as manifestações de junho, que foram extremamente importantes ao
colocar a mobilidade urbana como pauta de fundo. A seguir, mostrou imagens
de congestionamentos das ruas, falou do desequilíbrio da Matriz de
Deslocamento, que, pelas projeções, fará com que 65 % das pessoas se
desloquem em transporte individual até 2030, se até lá as cidades não tiverem
parado. Também demonstrou através de gráficos a crescente perda de
demanda, 30% em 18 anos, e da perda de velocidade comercial nos
congestionamentos, que acarretam aumentos dos custos que são repassados
para as tarifas: um aumento de 17 para 27 km/l resultaria numa diminuição de
custos na ordem de 25%, que é muito mais que todas as desonerações de
impostos e taxas propostas pelo governo. Continuou abordando a questão da
falta de políticas públicas de transporte: necessidade de qualificação do Poder
Público, da estruturação do Ministério das Cidades em órgãos como a EBTU e
GEIPOT; organização e capacitação dos órgãos gestores; pois faltam
profissionais em todos os níveis, que possam conduzir, organizar e melhorar as
redes de transportes; gestão metropolitana; e difusão da Lei de Mobilidade
Urbana. Afirmou que a solução para a crise da mobilidade no Brasil é de cunho
eminentemente político, pois a saída técnica está ao alcance, há profissionais
competentes, assessorias muito eficientes na área de transportes e modelos
baratos e inteligentes como os BRTs. Falou das repercussões das
manifestações, em cuja resposta o Governo Federal anunciou 5 Pactos nas
áreas de Saúde, Educação, Reforma Política, Controle Social e Mobilidade
Urbana. Observou que os 20 centavos que provocaram tudo no início tinham
um pano de fundo muito mais amplo, que é o inconformismo da sociedade por
uma melhor qualidade em todos os serviços públicos, o que foi muito oportuno
e uma chance de mudança, na sua opinião. Disse que o Pacto da Mobilidade
Urbana está sendo construído pelo Comitê de Trânsito e Transporte do
Ministério das Cidades, com a participação do Ministério do Planejamento, que
apresentou quatro propostas a serem desenvolvidas e anunciadas até 15 de
outubro, nas áreas de: 1) investimentos, com recursos permanentes que
possam recuperar o tempo perdido no setor; 2) gestão pública, para
capacitação de profissionais no âmbito da gestão pública; 3)custos e tarifas;
pois a Lei de Mobilidade conceituou o cada um, envolvendo a criação de
subsídios; e 4) controle social, para dar transparência ao processo. Observou
que está tramitando no Congresso o Projeto de Emenda Constitucional
90/2011 alterando a redação do artigo 6º da Constituição Federal para incluir o
transporte público como direito fundamental, o que traria como principais
vantagens a definição de políticas públicas para o setor; a promoção do acesso
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universal ao serviço; o Poder Público deixaria de ser um mero gestor; a
possibilidade de criação de um Fundo Nacional do Transporte Público, como os
existente para a Educação (FNDE) e a Saúde (SUS), podendo cobrir as
subvenções ao transporte público e gratuidades; e a instituição ou aumento dos
subsídios, e também de formas de financiamento, seriam respaldadas pela
necessidade de assegurar um direito social. Contou que a ideia que corre no
Comitê é do subsídio cobrir 50% dos custos e que o fundo seja cobrado
através do IPTU, de forma de quem tem mais posses pague mais ou se crie
uma CIDE municipal, criando uma taxa sobre a gasolina. Frisou que o fundo
não seria apenas para cobrir custos dos serviços, mas para também ter
capacidade de investimento em infraestrutura. Mostrou, através de um gráfico
comparativo, que os países europeus tem subsídio médio de 50% dos custos,
enquanto que o índice é muito baixo na América Latina, o que demonstra que
não se precisa inventar nada, basta copiar o que é bem-sucedido lá fora.
Quanto à Política Nacional de Mobilidade Urbana, lembrou que ela criou a
responsabilidade dos Municípios com mais de 20 mil habitantes de terem seus
Planos de Mobilidade Urbana vinculados ao Plano Diretor, para que possam se
habilitar a receber recursos federais. Disse que a Lei define claramente as
responsabilidades da União, Estados e Municípios: à União, compete
investimentos e capacitação em assistência técnica e financeira a projetos
estruturantes, capacitação de agentes e entidades públicas, repasse de
recursos orçamentários, estímulo à implantação de projetos de transporte
público de grande e média capacidades, e contribuição para a formação e
capacitação contínua de corpo técnico; aos Estados, a integração dos serviços
em aglomerados urbanos e regiões metropolitanas através de convênios; e
política tributária de incentivos; enquanto que para aos Municípios cabe a
política tarifária e controle social, através do Plano Diretor e Plano de
Mobilidade Urbana construídos com a participação da sociedade civil
organizada; prestação direta ou indiretamente dos serviços de transporte
público de forma multimodal, integrada e única; além da capacitação de
agentes. Disse que com isso se espera que se construam redes que atendam
às necessidades de deslocamento da população, pois o que se vê hoje no
país, com raras exceções, são redes ineficientes, desatualizadas e que não
atendem o interesse público, o que gera deseconomia, perda de tempo.
Continuou falando do Programa Emergencial de Qualificação do Transporte
Público por Ônibus, que é uma sugestão da NTU e tem ganhado corpo com a
satisfação dos usuários com os corredores implantados em São Paulo, que
reduziu o tempo de deslocamento, fazendo com que a velocidade comercial
passasse de 14 para 19 km/h, mesmo antes do monitoramento estar em
funcionamento. Disse que o objetivo do programa é reduzir custos e melhorar a
qualidade dos serviços, com a implantação de 4.000 km de faixas exclusivas
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em 45 municípios brasileiros – todas as capitais e cidades com população
superior a 500 mil habitantes, nos próximos 12 meses, com reorganização da
operação, qualificação dos pontos de parada e informação aos usuários.
Avaliou que a concepção e execução seriam rápidas, devido a simplicidade da
solução tecnológica e inexistência de intervenções físicas significativas, com
retorno imediato em termos de velocidade operacional e confiabilidade,
redução de custos e aceitação pública. Disse que é possível implementar o
programa com 5 bilhões de reais do Orçamento Geral da União, e assim dar
resposta de curtíssimo prazo ao clamor popular; priorizar o coletivo; criar
legado permanente e inquestionável; e contribuir para o reequilíbrio econômico
do sistema de transportes públicos. Continuou falando na priorização do
Transporte Público no sistema viário, explicando o que eram os BRS e os BRT:
o sistema BRS possuem faixas exclusivas, com delimitação do espaço viário,
controle de ocupação eletrônico, qualificação e reprogramação dos pontos de
parada  e informação aos usuários, enquanto o Sistema BRT adota corredores
exclusivos com estações fechadas, cobrança antecipada, embarque em nível,
acessibilidade universal, comunicação com o usuário e controle operacional.
Ainda retornou brevemente às questões da estruturação do Ministério das
Cidades para ações de planejamento no tocante à capacitação e qualificação
de corpo técnico da gestão pública e das subvenções e fontes de custeio
extratarifária para o transporte público, referindo-se a um projeto do Senador
Renan Calheiros de subsídio para estudantes, que poderia resultar num custo
enorme se não houver nenhum tipo de controle. Elencou as melhorias
esperadas: 1. transporte público mais eficiente e de melhor qualidade; 2.
redução dos tempos de viagem; 3. regularidade e confiabilidade dos serviços
do transporte público; 4. redução da poluição – melhoria da qualidade do ar; 5.
facilitar, revigorar e estimular as diversas atividades econômicas (indústria,
comércio e serviços); e 6. Acesso aos bens e serviços sem obstáculos, ou seja,
que as pessoas tenham seu direito fundamental de ir e vir garantido.

O Deputado Vinícius Ribeiro referiu-se, então, a uma recente viagem à
Washington e Nova Iorque, de onde voltou convencido que o país que
desenvolveu a infraestrutura priorizando o automóvel, vê este modelo como
falido. Disse que o órgão de planejamento de Washington tem 136 arquitetos
no seu quadro trabalhando em projetos de médio e longo prazo, o que
demonstra que o maior país capitalista do mundo não joga a responsabilidade
do planejamento do transporte e gestão de tráfico para o setor privado. Falou
do projeto de BRTs até 2023, do trem integrando com o metrô, dos bicicletários
avançados e dos sistemas de ônibus da capital americana. Também falou de
Nova Iorque, onde a prioridade, além do transporte público é dado às calçadas
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e ao transporte não motorizado, no que se baseou para dizer que bons
exemplos não faltavam no mundo.

A seguir, passou a palavra ao Sr. Marcos Coester, que chamou a atenção
para a meta dos planos de mobilidade, num país onde há dificuldades enormes
para fazer um bom planejamento e outras, maiores ainda, para executar estes
planejamentos. Falou que em países europeus o automóvel é mais
problemático que o sistema público de transportes, o que configura um avanço
social. Acrescentou que para chegar a esta situação não é fácil, rápido nem
barato, dizendo que o metrô de Londres, que possui 300 km, tem mais de cem
anos e é combinado com ônibus, táxis, bicicletas e até riquixás, e o que menos
se vê é o carro particular. No Brasil o transporte individual foi muito incentivado,
o que se tornou uma armadilha, pois os deslocamentos estão prejudicados pelo
excesso de trânsito. Falou que para a equipe do Aeromóvel o objetivo principal
é a qualidade do transporte público, com atenção fundamental ao tempo de
deslocamento, o que engloba a acessibilidade - tempo que o usuário leva para
chegar até a estação, o tempo de espera para pegar o veículo e o tempo de
viagem. Além disso, também se considera a climatização e o conforto das
estações e dos veículos. Na comparação, o automóvel, anos atrás, era melhor,
pois apesar de caro, tinha acessibilidade imediata, tempo de espera zero e
tempo de deslocamento menor, o que já não acontece hoje neste último item.
Observou que uma das consequências da precariedade do sistema público é a
concentração populacional no centro das cidades. Falou do que acontece nos
Estados Unidos, um país de população muito distribuída, onde se vê, fora das
grandes cidades americanas, total dependência do automóvel, uma sociedade
não sustentável e não replicável no resto do mundo. Contou a origem do
Aeromóvel, cuja ideia surgiu de uma provocação de Rubem Berta à Oscar
Coester, de que não adiantava aumentar a velocidade do avião, o problema
seria chegar ao aeroporto, numa antevisão do problema da mobilidade já nos
anos 50. O desafio de um transporte de qualidade com custo acessível foi
encarado pela Coester na pesquisa de um sistema eficaz, rápido e em via
exclusiva. Afirmou que a via exclusiva pode acontecer em três formas: 1)
subterrânea, como a maioria dos metrôs, cuja implantação é muito cara; 2) em
superfície, que traz um problema urbanístico enorme ao cortar o território; e 3)
em via elevada, que sofre muitas restrições em alguns lugares, mas é a mais
viável de ser construída em zonas urbana já consolidadas. Disse que o
problema da via elevada é ser muito pesada e acaba se transformando num
problema urbanístico por causa da poluição visual, fazendo com que o
pressuposto adotado pela Coester seria de um sistema delgado, muito simples
e visualmente leve, o que levou à tecnologia pneumática, hoje consolidada no
aeroporto de Porto Alegre. Comparou o Aeromóvel a um barco à vela invertido,
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muito leve por não ter motor e com propulsão à ar, controlado através de um
sistema de ventiladores. Um aspecto importante que a Coester está
desenvolvendo é o Centro Tecnológico de Mobilidade Urbana, em parceira com
a UFRGS, PUCRS e FINEP, para aproveitar a competência extraordinária do
Estado em equipamentos de mobilidade urbana, fabricando ônibus e agora o
Aeromóvel, o que possibilita que Porto Alegre se torne uma referência em
tecnologia de mobilidade, assim como São José dos Campos o é no campo
aeroespacial. Afirmou que áreas tecnologicamente desenvolvidas são áreas de
boa qualidade de vida, já passaram pela fase de industrialização e que hoje
estão concentradas na América do Norte, Europa e Ásia e não por
coincidência, pois os países ricos investem em pesquisa e desenvolvimento.
Observou que o Aeromóvel vem ao encontro dessa ideia de que
desenvolvimento social depende do tecnológico. Mostrou o funcionamento da
propulsão a vento através de imagens e afirmou que todas as dúvidas a
respeito da viabilidade comercial e técnica já estão devidamente esclarecidas,
além de ser comprovadamente um sistema econômico, pela implantação,
manutenção e operação. Disse que na operação do sistema do aeroporto a
conta de energia elétrica chega a ser constrangedoramente baixa, menor que a
da estação do Trensurb ao lado, devido ao fato de transportarem apenas
pessoas e não peso morto como motor. Mostrou o gráfico comparativo de
custos de operação e manutenção por quilômetro de linha com outros sistemas
semelhantes, onde o Aeromóvel aparece como o mais econômico, e a linha do
tempo das instalações, falando que a operação assistida no aeroporto, por ser
de uso comercial e diário, está confirmando todas as premissas de viabilidade
para transporte público. Contou do parecer que o Ministério da Ciência e
Tecnologia expedido em 2004, que investigou a fundo o Aeromóvel e concluiu
que este  apresentava-se adequado para linhas de curta distância, com volume
significativo de passageiros e que merecia iniciativas de fomento capazes de
capacitar o fabricante e fornecedores para o atendimento de projetos futuros, o
que foi feito através de convênio com a UFGRS, PUC e FINEP, onde uma das
17 metas físicas foi desenvolver uma norma ABNT para sistemas sobre trilhos.
Quanto a projetos futuros, referiu-se a implantação de uma linha de 1 km
dentro do campus da PUCRS, que trará uma série de vantagens em termos de
pesquisa e pré-operação, e outro ligando o Trensurb de Canoas ao bairro
Guajuviras, de 12 km. Afirmou que o Aeromóvel não tem velocidade limite,
poderia trabalhar em velocidades maiores para longas distâncias e os
limitadores são as condições de conforto do passageiro. Contou que o
Ministério das Cidades, em resposta ao Relatório final da CPI da Crise do
Sistema de Tráfego Aéreo, apontou o Aeromóvel oficialmente como rota
tecnológica, por ter grande capacidade de fazer curvas e aclives, contornando
os obstáculos como visto no projeto do aeroporto. Finalizou conceituando o
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Centro Tecnológico de Mobilidade Urbana, cujo objetivo é desenvolver as
competências necessárias nas universidades, governo e empresas para
maximizar a eficiência e a qualidade da mobilidade urbana no Brasil, junto com
o programa de difusão da tecnologia Aeromóvel em aplicações não testadas,
com uso de componentes brasileiros, gerando o desenvolvimento da cadeia
produtiva para bens e serviços. Este programa consiste em testar
configurações novas , como: 1. Sistema shuttle expresso – até 1 Km , hoje em
uso no aeroporto; 2. Sistema em anel – até 4 Km; 3. Sistema em linha dupla,
aplicação em aeroportos; 4. Sistema em linha dupla, aplicação urbana; 5.
Transporte de alta velocidade; e 6. Gerais, que englobam o desenvolvimento
de processos operacionais e de segurança; o desenvolvimento dos processos
de manutenção e avaliações técnicas e econômica das implementações.

Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra ao Deputado Miki Breier,
que falou sobre o problema de Cachoeirinha, de resolução muito custosa e que
as soluções em transporte público em outros países foram construídas ao
longo de muito tempo, enquanto que no Brasil está ainda se incentivando o
transporte individual, o que só agrava a situação. Referiu-se ao Transmilênio,
de Bogotá, para dizer que soluções existem, e algumas perto de nós, e que é
dever dos deputados trazerem estas experiências e ideias de países que já
investiram em transporte coletivo para o debate na tentativa de mudar o
relacionamento das pessoas com o transporte. Cumprimentou a todos que
estão trabalhando para trazer soluções para nosso Estado, pois a mobilidade
urbana entrou na lista dos grandes problemas junto com saúde, educação e
segurança. O próximo a se manifestar foi o Eng. Fernando Lindner, que
salientou que transporte e mobilidade são atividades que requerem muito
planejamento, completamente conectado com o planejamento de trânsito e
planejamento urbano e quando isso não acontece, se vê muito plano ruim
sendo exercido. Disse que faltavam hoje grandes universidades tipo o GEIPOT
e EBTU e que os mesmos corredores de ônibus de 30 anos atrás é o que
temos na atualidade em Porto Alegre, que está marcando passo no setor de
transporte público. Observou que as manifestações havidas há pouco foram
extremamente úteis para chamar a atenção para um setor que necessitava de
atenção política, pois os técnicos se mostravam inábeis para demonstrar como
o transporte era importante para a evolução das cidades. Continuou dizendo
que Porto Alegre está com muitos problemas, onde os principais corredores
estão trancados pela sobreposição de linhas do transporte metropolitano com o
urbano, que têm lógicas completamente diferentes. De cada bairro das cidades
da região metropolitana saem ônibus com destino a Porto Alegre e que
competem por espaço nos corredores com as linhas dos bairros de Porto
Alegre, fazendo com que a velocidade seja muito baixa. Somando-se a isso, o
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transporte particular faz com que as vias fiquem completamente paradas em
horários de pico, como na BR 116, gerando deseconomia. Disse que via cada
vez mais os prefeitos sendo cobrados para licitarem suas redes de transportes,
com o que concorda, mas acreditava que só isso não é o suficiente, pois os
sistemas devem ser pensados em termos mais extensos, como região
metropolitana conectada, e não pelos limites geográficos das cidades. Nesse
contexto, as empresas ficam no meio de interesses diversos e quem paga o
pato é o passageiro. O seguinte foi o Sr. Darci Norte Rabelo, que lembrou que
o Aeromóvel começou com uma cadeirinha movida por um aspirador de pó e
que achou que a ideia tinha praticamente morrido até vê-la ressurgir no
aeroporto, o que considerava um grande avanço, pois é uma experiência
inovadora, barata e revolucionária. O próximo inscrito foi Mauro Moro,
Secretário de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana de Bento Gonçalves, que
afirmou ser a sua cidade a com mais densidade de automóveis por habitante
no Estado, o que resulta num dia-a-dia muito confuso pois a cidade não foi
planejada para o futuro. Disse que faz parte do grupo de trabalho do VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos) da ANTT, onde se estuda 14 trechos de
implantação no Brasil, com dois pontos no Rio Grande do Sul: Caxias do Sul –
Bento Gonçalves e Pelotas – Rio Grande. Uma das preocupações é com o
custo de implantação e sempre foi dito, pelo pessoal do Trensurb, que se
gastaria em torno de 3 a 7 milhões por km com o VLT, enquanto que com o
Aeromóvel, seria 36 milhões por km. Pediu esclarecimentos sobre isso ao Sr.
Marcus Coester. A seguir falou Maria Cristina Piovesan, da ATM, que
esclareceu que o PAC da Mobilidade contemplou 9 municípios da região
metropolitana de Porto Alegre, dentre eles Cachoeirinha, com recursos para a
implementação de faixas exclusivas para ônibus, tipo BRS, cujo projeto já está
em fase de encaminhamento ao Ministério das Cidades, englobando
infraestrutura, tecnologia embarcada, estações com informações ao usuário e
centros de controle operacional. Disse que este projeto vai modificar
completamente a realidade de hoje e que o grupo técnico da Metroplan está
trabalhando junto com a equipe do metrô e a equipe técnica de Porto Alegre, o
que dá a esperança de se conseguir uma rede integrada, física e
tarifariamente. O manifestante seguinte foi Edgar Haas, que ratificou a
dificuldade promovida pelos projetos separados em transportes na região
metropolitana e parabenizou o Sr. Otávio por demonstrar que a NTU, assim
como outras associações regionais, está muito preocupada com a situação da
mobilidade. Declarou que estas associações estão sendo acusadas pelo caos
instalados, mas na realidade elas procuram conscientizar a área política do
problema, que sempre se demonstrou indiferente. Disse ser uma das pessoas
que estão sendo formadas em gestão de transporte pela NTU e observou que
sempre se deve ouvir todas as partes, mas que notou a ausência da parte
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pública, Metroplan e EPTC, na audiência.  A seguir, o Sr. Marcus Coester
respondeu que estranhava o custo do VLT de 3 a 4 milhões apresentado pelo
Sr. Moro, pois isso deveria ser apenas para reforma de linha, sem incluir o
custo do sistema. Disse que muitas vezes se compara coisas diferentes,
dizendo que o custo da tarifa de ônibus se refere apenas ao sistema, não inclui
a via, assim como estradas pedagiadas pagam apenas a operação e o metrô
no mundo inteiro é subsidiado. Contou que a implementação do projeto do
Aeromóvel no aeroporto custou 38 milhões, mas como se tratou de um trecho
pequeno, todo customizado, com quatro editais e um modelo de compra bem
complicado, pode haver alguma economia de escala para vias maiores.
Acrescentou que o corredor de ônibus do Rio de Janeiro está custando 40
milhões de reais por quilômetro e que os dados internacionais que dispõe
mostram que o Aeromóvel apresenta vantagem sobre qualquer sistema em via
elevada, inclusive os VLT, custando cerca de um terço destes, além de
necessitar o mínimo de desapropriações. Disse que neste tipo de discussão
não se deve seguir palpites e sim olhar dados de fato. Após, o Sr. Otávio
Vieira da Cunha se manifestou sobre o custo dos corredores, dizendo que no
caso dos BRTs a média de custo dos corredores em infraestrutura e
equipamento, não considerando desapropriações, é de 10 milhões o
quilômetro. Afirmou que em caso de desapropriações o valor pode subir
exponencialmente. Já para os BRS, se usa as vias já existentes, se faz alguma
melhoria e se demarca a pista, o que gera despesas que variam de 60 a 600
mil reais por quilômetro, dependendo do que é necessário para a qualificação.
Disse que se perdeu muito tempo e a ausência de investimento federal na
infraestrutura urbana é responsável por tudo que se está vivendo e que as
manifestações foram primordiais para provocar a decisão política do governo,
que é responsável constitucionalmente pelas políticas públicas de transporte.
Encerrou frisando que o setor empresarial está muito preocupado com o
problema da mobilidade, está querendo ser propositivo, aproveitando a
oportunidade dos recursos disponibilizados pelo governo federal para investir
bem em projetos exitosos, que deixem algum legado para as gerações futuras.
Novamente afirmou que existem soluções técnica, falta apenas a decisões
políticas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 5 – PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL NA MOBILIDADE URBANA

Data: 07/10/2013 – Hora: 17:30 – Local: Sala da Convergência da ALRS
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Convidados: Representantes ou conselheiros do Orçamento Participativo;
Conselhos Municipais e Estaduais do RS; principais movimentos sociais e
ativistas do Passe Livre, da Associação de Ciclistas, da ATM.

Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
processos de participação e controle social na mobilidade urbana.

Presentes o Deputado Jurandir Maciel (PTB) e os Srs. Marcos Laffer, Clóvis
Oliveira e José Guterres, do Movimento Viva Sapucaia; Fábio Kucera, da União
Estadual dos Estudantes; Lorena Holzmann, da UFRGS; Pablo Weiss, da
Associação dos Ciclistas de Porto Alegre; Guilherme Shröder, do Conselho de
Assentamentos Sustentáveis das Américas; Antônio Vigna, da EPTC de Porto
Alegre; Gonzalo Duran e Galeno Faed de Almeida, do Movimento de
Pedestres; Lorena Holzmann, da UFRGS; Rubens Pazin, do Trensurb; Loreni
Lucas, do Orçamento Participativo, região Humaitá; Valquíria da Silva Maciel,
Cícero Correa, Daniel Martins e Sabrina Fernandes, do SINDISPGE; e Alberto
Ledur, do SIMPE/RS.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), abriu a reunião afirmando
que uma cidade sustentável deve ter sustentabilidade econômica e financeira,
além da ambiental. E que dentro da nova cultura de gestão democrática e
participação popular, a sociedade deve controlar se os seus impostos voltam
em forma de serviços apropriados  e a democracia da mobilidade, medida pela
quantidade de espaço público e coletivo, está sendo cumprida. E por saber que
a sabedoria do técnico deve estar associada à sabedoria popular, a Comissão
estava realizando esta Audiência para ouvir os movimentos sociais.
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De imediato, passou a palavra ao Sr. Pablo Weiss, que iniciou sua
manifestação falando da insatisfação de todos que precisam realizar uma
locomoção diária, seja em automóvel, transporte coletivo, bicicleta ou à pé.
Disse não vislumbrar a diminuição do volume de automóveis através de
iniciativas de pedágios ou políticas de restrição se não houver a melhoria do
transporte público. Disse que a ACPA é favorável à redução do uso do veículo
particular, mas que antes é preciso preparar e  qualificar o transporte público,
para que seja uma alternativa viável. Observou que se todos os que utilizam
carros adotassem o transporte coletivo agora, se prejudicaria diretamente os
usuários atuais. Afirmou que a bicicleta é o melhor, mais limpo e sustentável
modal de transporte para distâncias de até 8 km e que o estímulo para seu uso
de forma efetiva poderia acontecer disponibilizando bicicletários confiáveis e
vestiários adequados dentro dos locais de trabalho, uma forma mais rápida e
inteligente que apenas construção de ciclovias. Com isso, um grande número
de pessoas deixariam de usar o automóvel, contribuindo não só para quem
utiliza a bicicleta, mas para uma cidade melhor. Sugeriu que fosse criado um
programa de estímulo para as empresas construírem bicicletários e vestiários
através do abatimento de algum imposto ou taxa. Apontou também a
necessidade de campanhas sobre a bicicleta no trânsito, pois a maioria dos
motoristas habilitados desconhece os artigos do Código de Trânsito que
regulamentam a circulação de bicicletas: cerca de 80% deles acredita que
devem andar sobre as calçadas e não na pista de rolamento, junto aos veículos
e com preferência sobre eles. Isso gera o problema de falta de respeito ao
ciclista, pois o motorista entende que ele está na rua de forma indevida.
Finalizou dizendo que a criação de ciclovias estimula a quem ainda não adotou
este tipo de transporte e que deveria haver um plano que arrecade incentivos
para este tipo de obra.

O próximo a se manifestar foi o Sr. José Guterres, do Movimento Viva
Sapucaia, um grupo que pensa o território a médio e longo prazo. Apresentou a
idéia da Linha 3 para o Trensurb, que integraria as cidades de Sapucaia,
Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha e Viamão, paralela à RS 118. Segundo ele, o
traçado, em um trecho plano, era o melhor possível para integrar estas cidades
que, juntas, tem mais de um milhão de habitantes, não necessitando remover
casas e pessoas, ligando desde Viamão até Novo Hamburgo e Porto Alegre. O
Sr. Clóvis Oliveira pediu a palavra para acrescentar que o traçado também
ligaria os distritos industriais que se encontram às margens da RS 118, o que
melhoraria até o trânsito de Porto Alegre, pois muito fluxo de trânsito deixaria
de existir. Lembrou também que hoje a população na área afetada é de um
milhão de habitantes, mas no futuro será muito maior.
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Na sequência o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Daniel Martins que
afirmou trazer uma proposta conjunta de três sindicatos de servidores públicos,
SIMPE, SIDISPGE e SINDISJUS, que seria a inclusão de um 12º artigo na Lei,
para possibilitar a flexibilização do horário de expediente no serviço público
estadual, chegando mais cedo ou saindo mais tarde, de forma que o
deslocamento não coincidisse com o horário de pico, quando é quase
impossível transitar na cidade. A seguir, o Sr. Alberto Ledur falou das
manisfestações acontecidas há pouco tempo e que trouxeram à baila o
problema da mobilidade urbana, pois um trabalhador hoje perde horas de
convívio familiar e de lazer por causa do deslocamento. Falou do reduzidíssimo
número de trabalhadores no Ministério Público e no Tribunal de Justiça que
recebem auxílio para o transporte, devido a uma lei de 1985. Falou do entorno
do Centro Administrativo, onde há uma enorme concentração de pessoas que
não recebem incentivo para usar o transporte público devido também às
dificuldades de acesso, ao mesmo tempo que o bom número de vagas de
estacionamento induz ao uso do carro.

Ato contínuo, passou a palavra para o Sr. Fábio Kucera, que falou sobre a
mobilização estudantil pelo passe livre e que nos próximos meses este assunto
será debatido dentro das universidades. Falou que o planejamento da
mobilidade urbana era imprescindível para uma cidade sustentável, onde a
qualidade de vida dos cidadãos seria cada vez melhor, as pessoas tendo
prazer de viver por detalhes no seu dia-a-dia, ao contrário do que se vê hoje
quando as elas saem de suas casas e vão para as paradas, entram num
ônibus lotado, chegam ao seu destino 40/50 minutos depois, tem todo um dia
de labuta e no retorno acontece a mesma coisa. Concordou que é preciso
algumas soluções imediatas, ao mesmo tempo que se necessita de um plano a
longo prazo, onde a educação se torna fundamental para o uso de transportes
alternativos. Sugeriu que se instituísse um fórum permanente em mobilidade
urbana, que inserisse esta pauta na educação, no ensino fundamental e médio.
Afirmou que esperar o abandono de vez dos carros era inviável, que os
estudantes querem transporte de qualidade, segurança para o trânsito de
bicicletas e alternativas como vestiários nos estabelecimentos de ensino para
poderem usar bicicletas para chegar a eles. Sugeriu que a Comissão
encaminhasse um representante para acompanhar as interiorizações que a
UEE em conjunto com a UGES está planejando.

Após, o Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Gonzalo Duran, que
declarou que os gestores políticos e os responsáveis pelo planejamento da
mobilidade devem entender que todos somos pedestres antes de mais nada,
embora nossa cultura de “carrocentrismo”. Afirmou que estamos numa época



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                58

de fim de recursos mundiais e que o paradigma de deslocamento vai ter de
mudar, valorizando, em primeiro lugar, o transporte não motorizado e, em
seguida, o público. Disse que não é o caso de proibir, mas não incentivar o
carro, pois ocupa mais espaço público do que o necessário, espaço que
precisa ser redistribuído. Observou que os grandes gastos para melhorar a
infraestrutura para veículos privados se mostrou ineficaz, pois se há condições
para mais carros particulares, eles se multiplicarão, e o problema continua.
Também observou que deveriam criar mais faixas exclusivas para ônibus,
ambulâncias e policiais, e não só onde passa o BRT. Se o transporte público
fosse mais confortável, barato, frequente e rápido, não haveria motivo para as
pessoas sofrerem dentro de um carro num engarrafamento. Falou do lucro das
empresas, dos consórcios que terão de ser criados nas regiões metropolitanas
que estão sendo criadas e nas já existentes, onde as linhas de ônibus devem
ser redefinidas; da licitação que acontecerá em Porto Alegre no final do ano e
que classificou de processo pouco transparente. Após, discorreu sobre as
calçadas, dizendo que não deveriam ser responsabilidade dos proprietários dos
terrenos e condomínios, pois é um espaço público. Sugeriu que imaginassem a
dificuldade criada para a circulação de veículos se as calçadas fossem do
poder público e as pistas de rolamento das ruas de responsabilidade dos
condomínios. Afirmou que cadeirantes, deficientes físicos, mães com carrinhos,
etc., tem muita dificuldades para andar à pé nas cidades do Rio Grande do Sul,
pois as calçadas não estão padronizadas, nem as que estão nas mãos do
poder público. Observou estarmos vivendo um processo muito forte de
construção civil, que está sobrecarregando a capacidade das ruas e criando
mais problemas de mobilidade, e que não se pode solucionar problemas com a
mesma lógica com que os criamos, pois as ruas não podem mais aumentar.
Finalmente, apontou que uma das soluções para a mobilidade passa pela
mudança cultural da virtualidade, onde a internet diminuirá deslocamentos.

Ato contínuo, a palavra foi concedida ao Sr. Guilherme Schröder, que se
identificou como um morador de um assentamento ecológico em São Francisco
de Paula. Disse que sua comunidade faz parte de uma rede que tenta ser
sustentável em todos os aspectos da sua organização, entre eles a mobilidade.
Contou que sua comunidade adquiriu um microônibus para o deslocamento de
seus integrantes nas trocas que fazem com outras comunidades. São 25
pessoas que moram no mesmo lugar e se deslocam para o mesmo destino
mas não podem autogerir seu transporte coletivo, pois a legislação não permite
isso para grupos não-familiares. E que o mesmo se estende para outros grupos
que poderiam gastar menos combustível, levar mais pessoas num único
veículo, fazer o deslocamento transversal, sem visar lucro. Disse que o Poder
Executivo, através do DAER, não permite que seu microônibus trafegue pois



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                59

não transporta apenas familiares, embora o conceito de família seja
questionável, já que considerava como família as pessoas que convivem na
mesma casa, usam a mesma cozinha e repartem vivências, mesmo sem laços
sanguíneos. Contou que na sua comunidade as compras, o consumo e a
locomoção são feitas coletivamente, dentro da idéia de que para ser
sustentável, é necessário ser coletivo e não individual. Solicitou que fosse
estudado um modal de transporte auto-organizado para este tipo de
assentamento humano para que fosse inserido na lei, mesmo que isso
incomode empresas constituídas e que vão considerar isso como concorrência.

Na sequência, passou a palavra para o Sr. Galeno Faed de Almeida, que
afirmou que participava do Movimento de Pedestres por que a situação era
urgente, as pessoas não conseguem mais atravessar as ruas ou mesmo
caminhar nas calçadas, principalmente os mais idosos, pois se vive numa
situação de abuso, seja por parte dos motoristas ou da prefeitura, responsável
pelas faixas e sinaleiras, e que agora está enchendo a cidade de bretes.
Continuando, o Sr. Presidente passou a palavra à Conselheira do Bairro
Humaitá, Sra. Loreni Lucas, que afirmou que se sentiu representada por todos
os que falaram anteriormente, mas que mora num lugar onde se tem uma visão
futurista da região por conta da construção da Arena do Grêmio e da Rodovia
do Parque (BR448), duplicações de ruas, criação de novos condomínios, de
parque recreativo e até de uma passarela ligando os dois lados do free-way.
Continuou dizendo que todos estes projetos não levaram em conta os
moradores da região, nada foi pensado para eles. Contou que mora numa
ocupação que está sendo regularizada, cujas calçadas estreitas são ocupadas
por postes e grandes buracos, obrigando as pessoas a trafegar no leito da rua.
Disse que pode chegar de lá ao centro em 15 minutos de caminhada, ou usar
bicicleta já que o terreno é plano, mas que a prefeitura não dá condições de
segurança para fazer isso. Observou que o mesmo trajeto de ônibus leva uma
hora para ser feito. Também falou que em dias de jogos, os moradores ficam
acuados dentro de casa, tanto pelo tráfego intenso como pelas calçadas
transformadas em estacionamento. E que a impressão que tem que as
pessoas só são valorizadas na hora que possuem carros, pois enquanto
pedestres ou ciclistas não são sequer vistas.

O Sr. Presidente explicou que iria no dia seguinte para Brasília onde
participaria do Congresso Nacional de Mobilidade Urbana, que teria as
calçadas como um dos principais temas, cujo destino deve ser resolvido em
nível nacional. Explicou que a calçada é o único espaço público de propriedade
privada e por isso não dá certo. Observou que geralmente o espaço público
não é considerado responsabilidade de todos e de cada um como deveria.
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Após, passou a palavra para ao Sr. Antônio Vigna, que contou que há 4 anos
trabalha com o plano cicloviário de Porto Alegre dentro da EPTC. Disse que o
transporte público é prioridade para a prefeitura e que durante o seu tempo de
trabalho nunca tinha visto tanta valorização da mobilidade urbana como
atualmente. Avalia que o movimento dos cicloativistas empurra o poder público
a agir em favor da bicicleta e disse esperar que os pedestres também se
organizem da mesma forma. Alertou que não se deve perder de vista o
crescimento da indústria automobilística de 12 para 18% do PIB e que isso é
muito grave, o que pode comprometer o futuro do país, que além de depender
do petróleo terá o espaço público ocupado pelo automóvel. E que mesmo
mudando a matriz energética para a eletricidade, o carro continuará ocupando
espaço. Concordou que o pedestre deveria ser a prioridade e que a política
atual de calçadas não é a melhor. Disse que esta é a hora de discutir o assunto
e que os técnicos não tem dúvida de que deveriam passar para a
responsabilidade do poder público, que este é o caminho para retirar o
protagonismo dos carros. Afirmou que estão elaborando o Plano de Mobilidade
Urbana, onde o desafio é trabalhar com a participação social, salientou a
dificuldade de trazer todos para o debate, pelo que saudou a Comissão por
fazê-lo.

Continuando, passou a palavra para a Dra. Lorena Holzmann, para que
trouxesse a visão sociológica à Comissão. Ela manifestou que um problema só
se apresenta para a discussão quando ele começa a fazer parte da vida das
pessoas. A mobilidade urbana começou a preocupar as pessoas a partir da
Revolução Industrial, quando separou o local de trabalho do local de moradia
do trabalhador, ao mesmo tempo que as cidades inchavam pelo êxodo rural.
Declarou que a urbanização é um processo irreversível e também histórico,
que as manchas urbanas cada vez maiores provocam necessidade de
deslocamento mais longos, sendo as decisões tomadas ao longo do tempo
decisivas na determinação das condições atuais, como no caso da opção do
Brasil pela indústria automobilística em 1950 se refletindo nas ruas hoje. Dentro
de uma visão de estudos de tendência, podia afirmar que se a opção tivesse
sido outra, nossa qualidade de vida seria diferente hoje, embora o problema de
mobilidade sempre tenha existido. Lembrou os pingentes dos trens do Rio e
São Paulo, que se transformaram em ícones da precariedade da mobilidade
daquela época e que hoje está configurada pelas serpentes de lata (fileiras de
automóveis) entupindo as ruas, calçadas intransitáveis e pessoas sem
conseguir atravessar sequer as ruas com alguma segurança, pois o tempo
disponíveis em sinaleiras para elas é muito pouco. Afirmou que o automóvel se
transformou em objeto de desejo, as pessoas abrem mão de muitas coisas
para possuir um, e isso é resultado de uma cultura construída em cima de
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diversos interesses. Continuou a traçar o histórico das indústria automobilística:
durante a crise de 2008, as grande montadoras entraram em regime falimentar
e os governos investiram maciçamente em seu reerguimento, ao invés de
fomentar o transporte público e a pesquisa de novas fontes de energia, o que
demonstra a força dos interesses, principalmente da bem articulada indústria
petrolífera. Observou que nesta audiência foram colocadas questões pontuais,
com soluções pontuais, pois cada um conhece os problemas de seu dia-a-dia,
e que este processo é importante para se entender a pluralidade dos
problemas, mas que no seu entender, os problemas de mobilidade, assim
como os outros problemas da cidade, não podem dispensar a solução técnica,
para que seja duradoura. E como toda solução que envolva o contraditório, não
há como dispensar a parte política, que deve propor a conciliação dos conflitos
de forma a beneficiar a maioria da população. Lembrou que não se encontram
soluções a partir dos efeitos sem conhecer as causas e que agir sobre estas
significa uma enorme luta. Frisou que o problema da mobilidade urbana não
pode ser resolvido pontualmente, embora requeira intervenções pontuais.

Por fim, passou-se a palavra ao Prof. Emílio Merino, que considerou a
audiência muito produtiva pelo alto nível de demandas, e lembrou que todas as
apresentações feitas até agora nas audiências da Comissão estão
disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa. Citou a cidade inglesa de
Totnes como exemplo de cidade autogerida e sustentável. Quanto à proposta
dos sindicatos de escalonamento de horários, disse que era excelente e que foi
trabalhada fortemente na Europa, construída por pactuação social, que é uma
grande ferramenta de mobilidade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 6 – MODELOS DE GESTÃO

Data: 14/10/2013 – Hora: 19:00 – Local: Câmara de Vereadores de Caxias do
Sul

Convidados: Deputado Pere Macias, Coordenador da Comissão de
Mobilidade Urbana da Câmara dos Deputados da Espanha.
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Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
modelos de gestão na mobilidade urbana.

Presentes os Srs. Pere Macias, deputado espanhol, Fernando Xavier da Silva,
Prefeito de Carlos Barbosa, Zulmir Barone, Secretário de Transportes e
representante do Prefeito de Caxias do Sul, José Ferreira de Machado, Diretor-
Geral da Câmara de Veradores de Caxias do Sul; Rogério Klin, representante
do Prefeito de Nova Roma do Sul; Rodrigo Romanini e Nelson Sbabo, da CIC;
João Carlos Giordani, Sub-Prefeito de Santa Lúcia do Piaí; Oscar Marclosdi,
Sub-Prefeito de Vila Seco; Simone Pegoraro, da Secretaria da Educação de
Farroupilha; Clemente Mieznikowski, Vereador de Bento Gonçalves; Rudimar
Cini, Secretário do Meio-Ambiente e Planejamento de Carlos Barbosa; Mauro
Moro, Secretário de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana de Bento
Gonçalves; Gilberto Boschetti, Secretário de Planejamento de Caxias do Sul;
Adriana Furlanetto, do Gabinete da Deputada Maria Helena Sartori; Tatiana
Frizzo, do Caxias 2 Rodas; Marcus Aurélio Sartor, da Metroplan; Fábio
Medeiros, da Prefeitura de São Marcos; Alvaci Ranzi, do CFC Juvenil e
Luciano Silva, do PTB de Caxias.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) apresentou as credenciais
do Deputado Pere Macias: Doutor em Engenharia de Estradas pela
Universidade Politécnica de Barcelona; professor titular de Urbanisbo da
ETSICCP de Barcelona; Presidente da Comissão Acadêmica de Máster de
Gestão de Infraestruturas da UPC; foi prefeito da cidade de Olot; Presidente da
Diputacion de Girona; Ministro Regional de Meio Ambiente, Política Territorial e
Obras Públicas do Governo da Catalunha; Senador e atualmente Deputado no
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Congresso de Deputados da Espanha, onde preside a Comissão de Segurança
Viária e Mobilidade Sustentável. Também presidiu durante 5 anos a Autoridade
do Transporte Metropolitano de Barcelona, onde impulsionou a integração
tarifária, a nova rede de vias transversais e a Lei de Mobilidade da Catalunha,
pioneira na Europa. Na sequência, passou-lhe a palavra. O Deputado Pere
Macias contou da experiência que tiveram na Região Metropolitana de
Barcelona, situando-a e explicando que possui 164 municípios, com 4,1
milhões de habitantes, dos quais 1,5 (um e meio) milhões são da cidade de
Barcelona. Observou que nas áreas metropolitanas existe uma confluência de
competências entre os distintos níveis administrativos em matéria de
planificação territorial e urbanística e na gestão dos sistemas de transporte.
Afirmou que a mobilidade urbana já se constitui como uma nova disciplina de
ensino devido ao crescimento incontornável de demanda, divisão modal
desequilibrada para o automóvel, aumento dos motivos para locomover-se,
diminuição da autocontenção e crescimento das emissões do transporte.
Observou que o crescimento do transporte é sempre superior ao crescimento
econômico, mostrando que na Europa o crescimento da população foi de 4%
ao mesmo tempo que o do transporte de pessoas foi 20% e o de carga, 35%.
Após falou que leis são instrumentos para o planejamento e que a lei de
mobilidade da Catalunha aconteceu em três níveis: nacional –Diretrizes
Nacionais de Mobilidade, do governo catalão; regional – Planos Diretores de
Mobilidade; e local – Plano de Mobilidade Urbana, todos envolvendo
organismos de gestão e participação social. Mas que para que acontecesse,
após anos de problemas causados por um sistema de transporte não funcional,
houve a necessidade de um organismo que aglutinasse municípios e estado e
a solução foi um consórcio entre todos aqueles que tinham poder nos
transportes. Este consórcio, chamado de Autoridade de Transporte
Metropolitano - ATM, recebeu a competência para decidir sobre o planejamento
dos transportes. A ATM, constituída em 1997, tem cotas de participação, onde
o governo estadual representa 51% e a prefeitura de Barcelona 32%, e é
responsável pela exploração do sistema tarifário integrado, que ela mesmo
lançou, o que representa um extraordinário poder financeiro. A ATM tem a
tutela das concessões transviárias, controla a mobilidade de toda a área e
administra a política informativa de transporte público, tendo, inclusive, uma
rádio própria para isso. Mostrou um gráfico atual de modais de deslocamento
no território, onde a intensidade do transporte público era comparada ao do
transporte privado por setor, demonstrando que nas zonas centrais, atendidas
por metrô, o transporte público era mais utilizado que o privado. Contou que o
pacto para a mobilidade da cidade de Barcelona se deu após 37 entidades de
diversos tipos firmarem acordo para compartilhar objetivos comuns, tipo ter um
trânsito mais sustentável, uma cidade menos poluída, etc., criando um método
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de trabalho que consistiu na criação de 8 grupos temáticos: de pedestres, de
bicicleta, de transporte público, de motos, de automóveis, de segurança viária,
de logística e transporte de mercadorias, e de mobilidade turística.
Exemplificou o comprometimento dos grupos com objetivos propostos pelo que
tratava dos automóveis: queriam a regulamentação dos estacionamentos e
propuseram a criação de dois tipos de estacionamentos pagos: o azul e o
verde, mais caro e exclusivo para moradores locais, com o propósito de
dissuadir o tráfego vindo de outros locais. Falou também do grupo de bicicletas,
que trabalhou no bicing (aluguel de bicicletas) e rede de ciclovias, o que
resultou num crescimento de zero para 2,5% dos deslocamentos neste modal.
Disse que alguns grupos funcionaram melhor que outros, mas todos
apresentaram propostas e a prefeitura se comprometeu a implementar as que
fossem viáveis. Finalizou afirmando que experiências não devem ser copiadas,
pois cada local tem suas peculiaridades, mas que as boas idéias podem ser
adequadas a cada cidade e que esperava, ao passar a sua experiência, estar
contribuindo para o desenvolvimento de outras cidades. Na sequência, o Sr.
Presidente abriu a inscrição para perguntas, enquanto falava de sua
experiência em Washington, capital do mundo capitalista, de onde se tem a
ideia que o mercado rege tudo e que o Estado é mínimo. Disse que, ao
contrário disso, encontrou no órgão de planejamento 136 profissionais de
diversas áreas, principalmente engenharia, arquitetura, administração e
sociologia, fazendo o planejamento territorial e de transportes. Indagou quantos
trabalhavam na ATM de Barcelona, ao que o Deputado Pere respondeu que
de 60 a 70 pessoas, todas com formação técnica. Disse que era uma equipe
reduzida, mas altamente eficiente. Acrescentou que há o mesmo número
trabalhando na Barcelona Regional, a agência pública de planejamento
estratégico, urbanismo e infraestrutura. O primeiro inscrito foi o Secretário de
Transportes de Bento Gonçalves, Mauro Moro, que perguntou quanto tempo o
público catalão demorou para assimilar a mudança de cultura necessária para
uma mudança desses, ao que o Deputado Pere observou que o processo
ainda não havia acabado, mas que em 1972 foi iniciado um plano urbanístico
que serviu, com pequenas adaptações, para os Jogos Olímpicos em 1992, ou
seja, o urbanismo faz intervenções de longo prazo, enquanto que melhorias na
mobilidade tem uma resposta imediata por parte do público. Disse que quando
da implantação da integração tarifária, imediatamente aumentou a quantidade
de passageiros e que, a cada melhoria do sistema, o número cresce mais.
Também falou da cidade de Medelin, onde o povo cuida com desvelo do metrô,
pois este representou uma melhoria extraordinária em relação ao sistema que
tinham antes. O próximo a se manifestar foi Nelson Sbabo, que considerou
que criar consciência de uso do transporte público não é facil, pois se ele não é
adequado, não acontecerá nem em três gerações com educação intensiva



COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA                                65

nesse assunto. Por isso, quis saber como implantar um sistema eficiente e
adequado numa cidade em constante crescimento. O Deputado Macias
respondeu-lhe que Caxias tem uma topografia complicada, mas que técnicos
podem encontrar soluções. Disse que em Barcelona todos os bairros queriam
ter o metrô, mas a viabilidade econômica impede que se façam linhas para
bairros com baixa densidade populacional e que a solução encontrada foi o
ônibus. Afirmou que um bom sistema tem de ser dinâmico, cambiável, discutido
com a população e que não só os planos, a execução destes tem de ser bem
feita. Talvez a solução para Caxias, sugeriu, fossem corredores de ônibus, com
estações de transbordos, de modo a economizar tempo do usuário, com
conforto e segurança. Observou que quando o dono de veículo particular
resolve usar o transporte público, a mobilidade ganha o jogo. A seguir, o Sr.
Edson indagou quanto tempo o sistema em Barcelona permitia de intervalo
para troca de veículos; o Sr. Luciano perguntou como inserir a bicicleta no dia-
a-dia numa cidade onde a infraestrutura das ruas foi criada há 70 anos; a Sra.
Fernanda Weber quis saber se a delegação do poder de planejamento foi
associada à uma igual delegação do planejamento urbanístico; o Sr. Givanildo
observou que o Brasil só agora acordou para os problemas de mobilidade, com
demoradas obras de grande porte, motivo pelo qual perguntou sobre tentativas
alternativas como rodízio ou restrições de tráfego em Barcelona e se a
Mobilidade já é uma disciplina no currículo de graduação na Espanha. Também
houve perguntas sobre o impacto do uso da bicicleta na mobilidade de
Barcelona, feita pela ciclista Tatiane e o Sr. Gravina comentou que no Brasil
há poucos lugares onde se possa usar metrô ou um sistema intermodal
público, diminuindo a dependência do transporte individual, indagando qual
seria a alternativa ao metrô para Caxias do Sul, qual tipo de ônibus poderia ser
usado e se motos são bem-vindas no centro de Barcelona e se fazem
transporte de passageiros. Em resposta, o Deputado Pere disse que o ticket
de passagem em Barcelona pode ser usado em diversos trechos dentro do
período de uma hora e meia a partir da primeira validação, contando uma
passagem somente; que a bicicleta está tomando vulto na Europa, mas sempre
associadas às ciclovias, que necessitam de planejamento, pois nem toda rua
comporta uma. Em Barcelona há um “ternário”, de cada três rua, uma é
exclusiva para ciclovia e pedestres, são chamadas de ruas pacificadas e estão
se tornando mais comerciais que as outras onde há tráfego de veículos
motorizados; que a competência da planificação territorial é do governo
estadual que tem 51% do poder de decisão da ATM, portanto não se configura
conflito entre estas áreas; que há três tipos de restrições ao uso de
automóveis: área de estacionamento verde, mais cara que a azul, bairros com
tráfego apenas local e a Zona 30, limitação de velocidade em 30 km/h que
abrange 90% das ruas; que a mobilidade urbana continua sendo matéria
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específica de mestrado e doutorado; que as bicicletas, antes usadas apenas
para laser, em cinco anos passaram a responder por 2,5% dos deslocamentos
e com tendência a crescer ainda mais, pois está aumentando a consciência
associadade de ser um transporte seguro, sustentável e agradável; que motos
não são consideradas veículos de passageiros, seu uso comercial se restringe
às tele-entregas, mas que há uma restrição importante no centro de Barcelona,
chamada de Última Milha, para que entregas comerciais sejam feitas apenas
com veículos pequenos. O Deputado Vinícius Ribeiro observou que se deve
ter cuidado com a expressão pedágio urbano, que antagoniza as pessoas, e
pensar que é uma taxa de área de congestionamento, só paga por quem passa
por ela. Contou que em Copenhague, antes da implantação desta taxa 77% da
população era contra a medida e após um ano, 73% não conseguia mais
imaginar o trânsito da cidade sem ela. A seguir, passou a palavra ao Sr. José
Ferreira Machado, Diretor-Geral da Câmara dos Vereadores, que agradeceu a
presença do visitante e a vinda de um tema tão importante em nome da Casa.
Ato contínuo, o Sr. Fernando Xavier da Silva, prefeito de Carlos Barbosa,
observou que o assunto é instigante, ainda mais numa situação onde,
pressionados pelas boas condições de aquisição de carros, há uma demanda
enorme por ruas ao mesmo tempo que gestores devem apresentar seus planos
de mobilidade até 2015. Falou do Aglomerado do Nordeste, agora
transformado em Região Metropolitana da Serra, que necessita cada vez mais
de consenso para ser planejado. Agradeceu a vinda do palestrante, que trouxe
princípios a ser estudados, para ajudar a avançar numa situação onde até
existe capacidade técnica mas pouco interesse político. Encerrou indagando ao
palestrante sobre o lucro das empresas de transporte na Espanha. Na
sequência, o Secretário dos Transportes de Caxias do Sul, Sr. Zulmir Barone,
cumprimentou e agradeceu em nome do Executivo pela brilhante palestra,
contando que a prefeitura está estudando a contratação do plano de
mobilidade e espera que a cidade, em dois anos, apresente um ótimo trânsito e
transporte coletivo eficiente. Observou que, ao contrário do que aparenta,
poucas ruas contêm rampas que não possam ser vencidas por ciclistas e que
este modal também está sendo estudado. Após, o Sr. Clemente
Mieznikowski, Vereador de Bento Gonçalves, observou o quanto é importante
que a região forme um bloco único e se ajude, como no exemplo dos times de
vólei de Caxias e Bento Gonçalves, que impulsionaram a Liga Nacional, e que
vai levar para sua comunidade essa ideia de consenso, pois estava saindo
convencido que cada grupo deve pensar a mobilidade como um todo.
Novamente o Deputado Pere Macias tomou a palavra para responder que, se
há uma concessão, o lucro é definido no contrato, no caso de Barcelona é de
6%. Encerrou sua participação afirmando que mobilidade é direito dos cidadãos
e que todas as pessoas, de todas as associações, devem participar do
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processo, embora não se possa dispensar a valorização dos técnicos, que tem
uma enorme responsabilidade pois cada pequena melhoria que produzem,
como menos tempo de deslocamento ou mais conforto no transporte público,
compensa de forma extraordinária. Na continuação, o Sr. Presidente falou que
em mobilidade urbana é necessário tomar decisões impopulares, falando da
implantação do corredor da Bento Gonçalves como exemplo disso, pois na
época a população foi bastante hostil ao projeto e hoje ele é essencial à cidade
de Caxias do Sul. Disse que mudanças de cultura são essencial para a
sobrevivência, que se refletirão nas futuras gerações. Também afirmou que
omissões de planejamento custam muito caro, pois todos terminam pagando
por elas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 7 – MOBILIDADE URBANA E MEIO-AMBIENTE

Data: 04/11/2013 – Hora: 17:30 – Local: Sala Maurício Cardoso da ALRS

Convidados: Lúcia Gonçalves Pedrozo, especialista em Infraestrutura Sênior
no Ministério das Cidades.

Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinicius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
mobilidade urbana e meio ambiente.

Presentes a palestrante da tarde, Lúcia Gonçalves Pedrozo e os Srs. Euclides
Reis, Secretário de Trânsito e Mobilidade de Canoas; Valmir da Silva, da
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Secretaria de Meio Ambiente de Esteio; Ademar Ornel, Presidente da Câmara
de Vereadores de Pelotas e Ronaldo Torre, da Secretaria de Meio Ambiente de
Torres.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) apresentou a palestrante,
Lúcia Gonçalves Pedrozo, que já trabalhou como engenheira na
SEINFRA/RS e no DAER/RS e é especialista em Infraestrutura Sênior na
Ministério das Cidades, onde coordenou o PSTM - Plano Setorial de Transporte
e da Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima, e passou-lhe a
palavra. A Sra. Lúcia iniciou falando sobre o PSTM, que foi desenvolvido no
Ministério da Cidades em 2012, explicando que falaria apenas sobre a parte da
Mobilidade Urbana, pois a parte de transporte de carga ficou a cargo do
Ministério dos Transportes. Falou sobre a Lei 12.187, de 2009, regulamentada
pelo Decreto nº 7.390, de 2010, que trata da mudança de clima e instituiu a
necessidade de planos setoriais para mitigação da mudança de clima, sendo
que um dos setores a contribuir deveria ser a área de transporte e mobilidade
urbana. O PSTM tem como objetivos contribuir para a mitigação das emissões
de gases de efeito estufa - GEE, especificamente diminuindo as emissões de
gás carbônico, alinhar com outras políticas governamentais, potencializar os
ganhos com investimentos em mobilidade urbana, dimensionar os esforços
necessários em nível interno e externo e fortalecer as relações institucionais.
Explicou que o trabalho se desenvolveu em cinco fases: a) fase 1, de
elaboração de parâmetros, premissas e elaboração de cenários, acontecida de
setembro a dezembro de 2011; b) fase 2, de realização de reuniões com
entidades e especialistas, de janeiro a abril de 2012; c) fase 3, de consolidação
do trabalho a partir das contribuições obtidas na fase 2, em abril de 2012; d)
fase 4, de realização de consulta pública, de junho a agosto de 2012; e e) fase
5, de consolidação das sugestões. Disse que os objetivos do plano setorial
deveriam ser atingidos por uma melhoria da infraestrutura do transporte de
carga, com utilização de veículos mais eficientes energeticamente e pelo uso
eficaz de sistema de transporte de passageiros, pois as emissões de gases de
efeito estufa são provenientes da queima de combustíveis. E que ao implantar
uma bem planejada infraestrutura em mobilidade urbana, tanto os custos como
as emissões diminuem. Contou que a equipe trabalhou sobre dois cenários. O
primeiro foi feito com base na condição hipotética no qual não ocorreria a
implantação de novos projetos de infraestrutura de mobilidade urbana,
baseando-se no primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos
Automotores, documento elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.
O segundo cenário levou em conta os investimentos projetados em mobilidade
urbana e infraestrutura. E que, ao mesmo tempo que o plano estava sendo
elaborado, foi promulgada a lei nº 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional
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de Mobilidade Urbana, oferecendo uma grande oportunidade de sua
articulação com a política de mitigação de mudança do clima. Os parâmetros
utilizados foram: projeção de vendas de veículos novos; taxa de crescimento
anual das vendas de veículos novos; incremento de eficiência energética de
0,7% ao ano para veículos leves e 1% para veículos pesados, fruto do esforço
da indústria; participação de motores à gasolina, etanol e flex; e percentual da
frota de veículos bicombustíveis com opção pelo etanol. Mostrou um gráfico
tendencial de emissões para este cenário. Ainda no cenário 2, foi considerado
o modo de transporte - BRT, corredor de ônibus, metrô, monotrilho, trem
urbano, VLP, VLT-; a extensão do projeto em quilômetros; a demanda
projetada de passageiros; a data prevista para a conclusão; e o número de
viagens do transporte motorizado individual substituído pelo coletivo. Identificou
medidas de mitigação em implantação em infraestrutura de transporte público
coletivo devido aos investimentos da Copa do Mundo de 2014 e os
selecionados no PAC Mobilidade, num total de 2.076,2 km, e outras a serem
implementadas, como planejamento urbano relacionado à mobilidade; gestão
da mobilidade urbana; substituição da fonte de energia de ônibus utilizados no
transporte público; elaboração de Planos de Mobilidade Urbana; e implantação
de sistemas não motorizados como as ciclovias. Como resultado, as projeções
para 2020 seriam 135,4 e 131,7 toneladas de CO2 emitidas, para os primeiros
e segundo cenários, respectivamente. Observou que a redução é pequena,
mas que são resultantes apenas da melhoria em mobilidade. Após, listou os
temas abordados na consulta pública e que o monitoramento e avaliação da
efetividade do plano será feito através do acompanhamento dos Projetos da
Matriz de Responsabilidades da Copa FIFA 2014, do PAC Mobilidade Grandes
Cidades e da implantação dos projetos sob responsabilidade dos governos
estaduais e municipais. Observou que também se pretende fazer um
acompanhamento posterior da operação em termos de quilômetros e consumo
de combustível e estruturar um sistema de informações, com coleta e
tratamento de dados relativos a projetos de mobilidade urbana, cujo objetivo
seria auxiliar nos diagnósticos da mudança do clima e contribuir para a
elaboração de políticas públicas de mobilidade urbana e mudança do clima.
Continuou explicando que as estratégias de desenvolvimento e implantação
das medidas de mitigação de GEEs e GELs nos sistemas de mobilidade
urbana se dariam por ações de inclusão orçamentárias para elaboração do
PPA 2016-2019 e do PPA 2020-2023, para haver recursos para os Planos
Municipais de Mobilidade Urbana, e em critérios estruturados e objetivos para
melhor seleção de propostas que atendam tanto às demandas de mobilidade
quanto de mitigação de gases. Finalizou citando a necessidade de ações
regulatórias e de fontes de financiamento para o PSTM, como o delineamento
de uma diretriz de política nacional para o desenvolvimento; articulação
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interministerial e interfederativa devido às competências e atribuições;
determinação de financiamento de mobilidade urbana de baixo carbono; e
acompanhamento e análise do impacto de mobilidade de baixo carbono na
tarifa, pois o uso de equipamento e combustível mais ecológico gera mais
custos. Na sequência, o Sr. Presidente observou que, pela sua experiência, os
planos municipais estão sendo pensados sem nenhuma preocupação com a
emissão de gases de efeito estufa. E que a indústria está tentando introduzir no
mercado os veículos híbridos, que utilizam outro tipo de energia, como a
elétrica, que não emite CO2 mas tem uma agressividade ambiental que é
pouco conhecida. Indagou se isso foi considerado pelo PSTM. Também
indagou quais, no seu entender, seriam os dispositivos que não poderiam faltar
num plano de mobilidade. A Sra. Lúcia respondeu que a iniciativa de troca de
matriz energética é louvável por reduzir as emissões de carbono, que é o
problema premente, que os itens essenciais aos planos de mobilidade são
incentivos totais ao transporte coletivo em cidade grande, e ao transporte não
motorizado nas pequenas, de forma a haver a migração do transporte
motorizado individual. Quanto ao planejamento urbano e do uso do solo,
devem ser pensados para que os deslocamentos sejam os menores possíveis
e que haja facilidade de acesso ao transporte público. Também elencou que é
importante saber o que a sociedade pensa e quer de sua cidade. A seguir, o
Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Euclides Reis, que indagou se houve
estudos sobre os custos de não investimento em mobilidade para a sociedade,
ao que foi respondido que não foi feito nenhum levantamento nesse sentido.
Após, o Sr. Ronaldo Torre contou que foi feita uma pesquisa em seu
município, Torres, e se concluiu que a bicicleta elétrica seria um modal bem
aceito pela população e perguntou se o Ministério das Cidades não tem
nenhum plano de incentivo para ele, a que a Sra. Lúcia observou que este tipo
de incentivo para transporte alternativo poderia ser feito dentro do plano
municipal, pois seria específico para a cidade. Ato contínuo, o Sr. Emílio
Merino frisou como a questão dos custos levantada pelo Sr. Euclides Reis é
importante para a sociedade se conscientizar de como ela é penalizada pela
omissão. Também observou que incentivos para mitigação poderiam ser
colocados no plano estadual, ao que a Sra. Lúcia complementou que seria um
trabalho pioneiro num setor muito novo e quase desconhecido até pelos
técnicos que lidam com mobilidade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 8 – TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO E SUA
INSERÇÃO NA MOBILIDADE URBANA
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Data: 11/11/2013 – Hora: 19:00 – Local: Câmara de Vereadores de Pelotas

Convidados: Paul Noy, Presidente da AVANCAR e mebro da Federação
européia de Passageiros, Ton Daggers, Presidente da IBC Consultoria
Internacional de Promoção do Uso da Bicicleta.

Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
transporte não-motorizado e sua inserção na mobilidade urbana.

Presentes os Srs. Ton Daggers e Pau Noy, palestrantes da noite; Joseane da
Silva Almeida, Secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana de
Pelotas; Nasi de Medeiros, Vereadora de Capão do Leão; Marcus Cunha,
Marcos Ferreira, Antônio Peres, Vicente Amaral e Conceição Mohnsam,
Vereadores de Pelotas, a fazer parte da Mesa. Presentes os Srs. Jacques
Adolphe Gastão Reydams, Marcos da Rosa, Guto King, Leandro Karan,
Fernanda Weber, Raquel Holz, Sérgio Medina, Flávio Al Alan, Jonatas Maia e
Roger Lang.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) passou a palavra ao
Vereador Marcus Cunha, que contou que durante suas atividades procura
usar a bicicleta como meio de locomoção e que, motivado por esta prática,
observa e reflete sobre a cidade, de onde concluiu que a ampliação do espaço
para este veículo é inevitável e desejada. E que Pelotas pode se tornar a
Cidade da Bicicleta no Brasil. Também discorreu sobre a necessidade de
inverter a atual prioridade do transporte individual para o pedestre, para o
ciclista e para o usuário de transporte coletivo, sendo que o incentivo à
caminhada e ao uso da bicicleta também se refletirá na saúde pública. A
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seguir, o Sr. Presidente apresentou o engenheiro Pau Noy e passou a palavra
ao convidado. Este, falando em castelhano e com o auxílio de data-show,
explanou sobre a promoção da mobilidade urbana sustentável, que é um
fenômeno mundial, pois o planeta está passando uma crise energética, visto
que o petróleo está cada vez mais caro para ser extraído, como o cenário da
exportação/importação deste “comoditie” está mudando e do aparecimento da
crise econômica associada. Explicou que os países em desenvolvimento
consomem a maior parte de sua energia no setor primário e secundário,
gastam pouca energia no setor de serviços, doméstico e transporte. E que é
nessa cena de escassez energética que a mobilidade sustentável se insere
como uma das soluções. Observou que o consumo energético de passageiro
por quilômetro percorrido tem o índice mais alto com automóveis e o menor
com o deslocamento a pé, onde chega à zero. Falou sobre a substituição da
matriz energética atual pela elétrica e passou dados sobre a Espanha, onde só
8% do transporte de passageiros é elétrico, o que representa 2% do consumo
medido em energia, que no caso é totalmente renovável, e que os automóveis
consomem 20% de toda a energia do país, caminhões e furgões outros 20%.
Contou que a crise fez com que o consumo baixasse muito e que o transporte
individual deverá sofrer uma grande diminuição. Falou sobre o acelerado
crescimento do uso de bicicletas elétricas na Europa, e dos modelos de
mobilidade motorizada independentes de automóvel, como o compartilhamento
de carros, táxis coletivos e outros meios de transporte coletivos públicos,
principalmente sobre trilhos e dos custos que cada meio apresenta. Observou
que a indústria da mobilidade alternativa gera muito mais empregos que a
automobilística. Falou sobre a estratégia de mobilidade sustentável no
planejamento do desenvolvimento urbano, pois o uso do solo deve definir como
irá se desenvolver os cenários de mobilidade, embora a estrutura da rede de
transporte público vá definir a facilidade de usá-lo em longas distancias ou se é
mais simples usar o carro. Lembrou que não se deve esquecer a questão da
liberdade proporcionada pelo automóvel e, comparando estes ao estado
gasoso, disse que para que mudem de fase para o estado líquido (transporte
público) é necessário comprimir o gás para que se liquefaça e circule
ordenadamente pela canalização. Ajuntou que o tema da mobilidade urbana
está inserido dentro da concepção da cidade que se quer. Comparou a
quantidade de trens na Europa e nas Américas, e disse que não é tão usado
por aqui devido a conceitos errôneos sobre custos de implantação, operação e
manutenção, pois o transporte sobre trilhos é mais econômico devido a sua
grande capacidade de passageiros. Além disso, depois de mostrar
comparativos entre diversos modais, concluiu que o caminho para a mobilidade
deve chegar à eletricidade como energia, pois é mais econômica que a
combustão de derivados de petróleo, os investimentos são semelhantes aos
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dos BRTs, mas com retorno superior, tem maior eficiência, possui emissões
zero e 100% de sustentabilidade. Adicionou que a implantação de sistemas
lineares é favorecida pelo sistema viário amplo das cidades na América do Sul,
e o transporte elétrico capta 50% a mais de passageiros pelo conforto
proporcionado. Após falou sobre o conceito de cidade inteligente, afirmando
que não é a cidade com tecnologia e sim a que tem como características a
relação interativa e móvel entre usuários, com supervisão otimizada do espaço,
melhoria da eficiência energética e que promovem o desenvolvimento de novas
formas de cooperação. Porém, advertiu, sem um projeto estratégico que
sustente todo esse enfoque, como apoio à mudança de modelo de cidade,
somente se compra máquinas de provedores, não há transformações.
Ademais, existe o risco da privatização do controle público, como aconteceu há
décadas no transporte público na América do Sul. Continuou elencando as
razões para promover a mobilidade não motorizada: 1. Universal, sem exclusão
social; 2. Na América do Sul a taxa média de automóveis é de 100 / 1.000 hab.
Em Barcelona, 350, em Londres 280, ou seja, a maiorida dos habitantes da
cidade não possuem carro; 3. Consumo energético zero; 4. Poluição zero; 5.
Melhoria da saúde dos cidadãos e diminuição de gastos ao Estado; 6. Quando
caminhamos, fazemos parte da cidade; 7. Em cidades com menos de 500.000
habitantes, é primeiro modo de transporte. Após, listou os critérios para a
promoção do pedestre: 1. Todos somos pedestres. Acesso universal cômodo;
2. Espaços públicos de qualidade, onde o cidadão-pedestre é o protagonista; 3.
Onde os pedestres se locomovem, a cidade se desenvolve bem, o comércio
melhora e baixa a criminalidade (caso Medellín); 4. Deve-se pensar em
itinerários para caminhar, sinalizá-los e lhes dar continuidade - 50, 100, 200
itinerários; 5. Prioridade absoluta nas interseções com o tráfico veicular, com
semáforos com tempo superior a 60 segundos e respeito às faixas de
pedestres; 6. Acessibilidade 100% na transição faixa de rolamento -calçada; e
7. Ruas para estar / Ruas para transportar. A seguir, falou do necessário para a
segurança dos pedestres: 1. Controle da velocidade dos carros: atropelamento
a 30 km/h, sobrevivência de 90%, a 50 km/h, morte em 90% dos casos. Em
velocidades maiores, morte certa; 2. Itinerários bem iluminados de noite e com
sombra de árvores no verão; 3. Largura suficiente para caminhar. Afirmou que
estacionar na rua não é um direito, é um luxo privativo, pois o espaço público é
de todos, ainda que em determinados casos se pode aceitar pagar pelo
estacionamento. Finalizou apresentando a ASIMUS – Asociacion
Iberoamericana de Mobilidade Urbana para la Sostenibilidad, dizendo ser ela
uma ponte de diálogo entre a Europa e a América Latina, cujo objetivo é dar
apoio técnico às administrações, não fazendo projetos mas contribuindo para a
mudança de cultura para a sustentabilidade. Na continuação, o Sr. Presidente
apresentou Ton Daggers, da IBC Consultoria Internacional de Promoção do
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Uso da Bicicleta, e passou-lhe a palavra. O palestrante iniciou sua explanação
falando que sobre a experiência de usar bicicletas, a qual a maioria do público
tinha, embora poucos tivessem vindo à reunião neste veículo. Explicou as
razões para utilizar bicicletas no Rio Grande do Sul, inicialmente falando sobre
as expectativas de futuro, de que tipo de cidade que o gaúcho quer viver e para
quem, quais as áreas que devem ter tráfego e quais devem servir para as
pessoas circularem sem carros. Falou que até pouco tempo, os carros tinham
todas as prioridades no planejamento das cidades. Disse que o uso da rua
deve ser pensada através da forma e da função que se deseja. Afirmou que
morava numa cidade de 300 mil habitantes e usava bicicleta porque com ela
consegue chegar até onde quer e que não via motivos para que em Pelotas
não fosse igual. Explicou que a segurança viária é muito importante para
proteger idosos e crianças, o que não acontece nas ruas que tem observado,
pois os semáforos são muito rápidos ou não há sinalização para usuários das
ruas. Falou dos casos onde a velocidade máxima é tão reduzida que o espaço
pode ser usado com toda segurança para as crianças brincarem. Após contou
da maneira com que aconteceu a integração do metrô com a bicicleta na
Holanda, que começou a oferecer bicicletas de aluguél para diminuir a
demanda por estacionamento de bicicletas particulares e que, devido ao
sucesso, passaram também a ter um serviço de carros públicos e scooters
elétricos, a preço muito acessível e tudo pago com um único cartão, o que
determinou que o metrô não fosse somente o trem, mas todo um sistema de
mobilidade. Continuou elencando as razões para o uso da bicicleta como a
saúde, eficiência e meio ambiente. Disse que, para ele, o deslocamento usual
por este veículo é indicador de muitas coisas como democracia, segurança
social e viária, que vai aumentando à medida que aumenta o número de
usuários. Falou da necessidade de haver homogeneidade na velocidade de
veículos, pois os automóveis devem baixar a sua para que as bicicletas
possam os acompanhar nas ruas. Afirmou que na Europa se usa a bicicleta em
condições climáticas muito mais severas do que as existentes no Brasil.
Também falou que se a topografia não permite usar a bicicleta comum, pode-
se utilizar a elétrica, que permite ir contra o vento ou vencer aclives mais
árduos e é a evolução tecnológica no setor, assim como o editor de texto o é
para a antiga máquina de escrever. Observou que as montadoras de
automóveis estão produzindo bicicletas elétricas por saberem que o futuro não
mais permitirá carros não sustentáveis. Também afirmou que ao andar de
bicicleta, o usuário se identifica e marca sua cidade. Depois falou de sistemas
cicloviários conectados a outros modais existentes em diversas cidades da
Europa e Estados Unidos, onde a população está voltando a utilizar as ruas, e
das bicicletas de carga, que são uma realidade muito presente. Observou que
os cicloturistas permanecem mais tempo num lugar, portanto gastam mais na
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cidade, e que a bicicleta não é a solução para a mobilidade urbana, mas faz
parte dela e que, ao contrário do que os políticos imaginam, o ciclismo até
ajuda a angariar votos. Finalizou dizendo que existem diversas alternativas
para implantar projetos voltados ao setor, o que mais se necessita agora é
estudar qual o melhor se adapta e ter coragem para implementá-los. Ato
contínuo, o Sr. Presidente abriu a palavra ao público. A primeira a falar foi a
Sra. Joseane da Silva Almeida, que observou que a cidade está
encaminhando o seu plano de mobilidade e que este é o momento de pensar o
que se deseja, uma cidade para automóveis ou para pessoas, mas que isso só
será possível construir com a participação dos cidadãos. O próximo inscrito foi
Sr. Horácio Severi, do Movimento dos Usuários de Bicicletas, que indagou
que outras estruturas, além das ciclovias, devem ser pensadas para incentivar
o ciclismo. O Vereador Marcus Cunha concordou que era o momento de
pensar o futuro da cidade e que o primeiro passo deveria ser a educação para
conscientizar as crianças. Disse que todos querem uma cidade sustentável,
mas deplorou a obra de uma ciclovia há pouco inaugurada, que custou muito
caro e foi tão mal projetada que se tornou inútil. O Sr. Leandro Karan referiu
ao embate político entre Legislativo e Executivo, cada um querendo algo
diferente e perguntou de que maneira se pode solucionar divergências e
romper barreiras entre os Poderes nestas questões. O Vereador Antônio
Peres se referiu à cultura de preconceito contra o ônibus, dizendo que as
pessoas estranhavam quando viam um vereador no transporte coletivo e
referiu-se à enorme quantidade de vítimas que o trânsito gera, indagando como
diminuir este triste indicador. O Sr. Fernando Duran quis saber dos
palestrantes quanto tempo levou para cair o paradigma do automóvel nas
cidades trabalhadas. O Vereador Vicente Amaral observou que o preço da
gasolina é o maior incentivo ao uso da bicicleta, que é econômica também em
relação à passagem de ônibus. Já o Sr. Sérgio Medina reclamou da pouca
participação da Câmara Municipal no assunto mobilidade, contando que foi
promovido seminários a este respeito e nenhum vereador participou. Disse
esperar que o quadro mudasse e convidou para comparecerem os próximos
trabalhos. A Vereadora Nasi Medeiros referiu-se aos inúmeros acidentes que
os habitantes de Capão do Leão sofrem ao virem para Pelotas de bicicletas ou
motos. A Sra. Luiza Baggio reclamou que as áreas de ciclovias não são bem
definidas nem sinalizadas, além de haver até paradas de ônibus sobre elas. O
Vereador Conceição Mohnsam indagou se já foi contabilizada a economia
proporcionada por uma mobilidade urbana bem pensada e trabalhada. O
Vereador Marcus Cunha referiu a dados recolhidos de jornais sobre acidentes
de trânsito e custo de transporte, além de observar que a estrada pública está
sendo administrada por empresa particular sem ter passado por licitação, o que
é ilegal. Respondendo a todos, Ton Daggers disse que há uma caixa de
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ferramentas bem abastecida para promover o ciclismo, que a ciclovia é uma
delas e que não tem caráter permanente, pois é uma maneira de verificar se há
demanda para a bicicleta. Falou que o povo gosta de estar em lugares que não
são dominados pelo automóvel e que então pode-se promover dias sem eles,
apenas para transporte não motorizado em determinadas ruas ou organizar
uma festa “Um dia sem carros” em toda uma região; menos simbólico, mas
bem mais importante é baixar a velocidade de tráfego no centro, para
transformá-lo em uma área quase de pedestres; que a educação deve ser
dirigida a todos, inclusive para os técnicos que planejam a cidade; que viu a
cidade de Pelotas como capaz de ter muito espaço para crescer sem grandes
investimento, desde que com promoção e educação para mudança cultural;
que o equivalente aos vereadores na Holanda visitam diferentes partes da
cidade a cada mês para tomar contato com a realidade de cada bairro e o
fazem em bicicletas, o que ajuda a diminuir a distância entre população e
políticos; que para muita gente a bicicleta é algo a usar quando se é muito
jovem apenas e que a mudança cultural onde se trabalha mobilidade acontece
não apenas pela mudança de modal, mas pela ocupação diferenciada do
espaço público e o sentimento de orgulho por sua cidade, cujo tempo para
acontecer é próprio para cada lugar, do projeto e da maneira de implantação;
que a mudança não é responsabilidade apenas do setor público e dos políticos,
mas de cada pessoa que resolve caminhar um pouco mais, fazer um pouco
mais de exercicío; que não podia responder sobre o que fazer pois as decisões
devem ser tomadas pelo conjunto da sociedade, mas estava trazendo
exemplos e experiências em metodologias e medidas concretas; que sempre
existe vulnerabilidade e risco para o ciclista em frente a veículos maiores e
mais pesados; que os diferentes modos de transportes devem ter pistas
definidas para uma melhor segurança viária, tanto que em alguns lugares as
companhias de seguro promovem caras campanhas neste sentido; que a
educação para o habilitado no trânsito deve ser constantemente renovada e
que multas também tem um papel educativo e disciplinador. Já Pau Noy falou
que a educação viária se baseia em três pilares: família, que transmite valores;
escola, que transmite conhecimentos; e sociedade, que transmite o respeito
pelo espaço público. Disse não acreditar que a escola deveria dar educação
viária, pois isso compete a todos; que a configuração do espaço demonstra
claramente o uso que se faz dele, tanto que se pode constatar o funcionamento
de uma cidade desconhecida em poucos minutos; que o debate entre os
poderes executivo e legislativo é muito antigo, mas cada um tem sua atribuição
e a procura de complementação faz com que tudo funcione melhor; que fica
chocado com o número de mortos em acidentes no Brasil, maior que em toda
Europa reunida, é uma situação muito grave; que a maioria dos acidentes
acontece devido à falta de condições dos motoristas por uso de álcool ou
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drogas e que deveria haver um controle maior sobre isso, além de redução e
fiscalização da velocidade e de punições mais severas aos motoristas,
inclusive com perda do direito de dirigir; que o tempo necessário para mudar
uma cidade dependerá dos cidadãos e sua disposição em aceitar novas regras;
que o custo de gasolina correspondem a 40% das despesas com o automóvel
e a troca para diesel acarreta poluição, que mata dez vezes mais que os
acidentes segundo a OMS; que assessora a ONU analisando políticas públicas
e que, à medida que a energia barata vai acabando, as queixas sobre os
custos aumentam, mas acha que vale mais a pena trocar de política publica
quanto à matriz energética pois o petróleo está com os dias contados. Por fim,
Pau Noy observou que nos países latinos da Europa existe o pedágio
tradicional, onde se cobra para recuperar o investimento feito. Na França 50%,
na Espanha 40% e na Itália 30% das estradas são pedagiadas para os carros,
enquanto que há um pedágio geral para os caminhões em todo continente,
numa tendência de internalizar os custos de transportes. Disse que o tema é
muito complexo e que, por si só, ensejaria outra audiência apenas para falar
dele.

A seguir o Sr. Presidente agradeceu aos palestrantes pela transmissão de seus
conhecimentos e pela simplicidade em traduzir a importância da mobilidade no
dia-a-dia. Falou que a mobilidade deveria ser um direito constitucional, como
qualquer outro direito como saúde e educação, a exemplo do que se vê na
Europa, que está em crise mas mantem o subsídio ao transporte público. Disse
ter consciência do muito a se trabalhar para transformar isso em realidade.
Também falou das isenções de impostos para o transporte público no Brasil,
enquanto que na Europa e Estados Unidos existem câmaras de compensação
públicas, onde o poder público injeta dinheiro para diminuir as tarifas e o
subsídio das tarifas chega vai de 50 a 70%. Observou que quando se fala da
promoção ao transporte não motorizado, se fala de políticas complementares e
não excludentes e que é necessário investir em transporte coletivo de massas,
ao mesmo tempo que se deve restringir o uso do automóvel. Finalizou
afirmando que automóvel tem certidão de nascimento no Brasil, mas não de
óbito.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 9 – LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGA
URBANA

Data: 18/11/2013 – Hora: 17:30 – Local: Plenarinho da ALRS

Convidados: Jairo Jorge, Prefeito de Canoas, Sérgio Gonçalves Neto,
presidente do SETCERGS e Vanderlei Cappelari, Presidente da EPTC-POA.

Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
logística e transporte de carga urbana.

Presentes os Srs. Sérgio Gonçalves Neto, Presidente, e Frank Woodhead,
Consultor da SETCERGS; Vanderlei Capellari, Secretário dos Transportes e
Diretor-Presidente da EPTC de Porto Alegre; Euclides Reis, Secretário-Adjunto
de Transporte e Mobilidade de Canoas, Carlos Alexandre Dias Lopes,
Fernanda Weber e Giovani di Cesaro, da UFPEL; Odilon Carpes Morais,
representante do CREA/RS; Neviton Nornberg, Secretário de Obras Públicas,
Trânsito e Serviços Urbano de Canguçu; e Rubens Passin, do Trensurb.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT) passou a palavra ao Sr.
Vanderlei Capellari, que apresentou o trabalho de disciplinamento da
circulação de veículos de carga no centro histórico de Porto Alegre. Começou
situando que caminhões de grande porte que tinham de parar para fazer
entregas no centro, como os caminhões de bebidas, causavam grandes
perturbações na fluidez do trânsito, pois além das grandes dimensões, fazem
manobras lentas, tem raio de giro restrito e remoção difícil em caso de
acidentes, causando impactos negativos como poluição, barulho,
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vibrações/trepidações, deterioração do pavimento e obstrução visual. Mostrou
diversas imagens para exemplificar os problemas ocasionados por filas duplas,
estacionamento irregular, marquises danificadas, utilização do passeio e danos
à pavimentação e calçadas. Para disciplinar este tipo de transporte, explicou
que foi estabelecida uma área de restrição sinalizada, com algum
afrouxamento no período noturno, onde só podem circular caminhões de
tamanho e capacidade definidos. Os caminhões gigantescos foram proibidos e
casos excepcionais podem ser permitidos desde que comunicados com
antecedência e sigam uma rota bem estabelecida. O trabalho foi muito bem
recebido e nenhuma infração foi observada desde a implantação. Afirmou que
este sucesso impulsionou o estudo de implantação para mais dois bairros,
Moinhos de Ventos e Cidade Baixa, que em breve também terão áreas de
restrição. Disse que o objetivo do plano é preservar áreas residenciais do
tráfego urbano de cargas, em sintonia com o Plano Diretor da cidade.  Após
falou sobre o Plano de Mobilidade Urbana Integrado, que deve estra
consolidado em 2015. Exemplificou uma das ações com o tráfego de
caminhões cegonheiros, que deverá ser normatizado através de um trabalho
que vem sendo feito em conjunto com o SETCERGS, de forma a criar um
centro logístico de distribuição para lojas e diminuir os prejuízos causados por
estes veículos de grande tamanho. Falou das diretrizes do plano: planejamento
de mobilidade integrado com a região metropolitana; foco nas vias estruturais
do sistema viário – segurança e fluidez; cidade acessível ao pedestre;
priorização do transporte coletivo – ampliação de corredores e faixas
preferenciais e transporte de alta capacidade: metrô e hidroviário; implantação
do Plano Cicloviário; planejamento e ordenação do transporte de cargas; e
tecnologia. Também falou sobre a implantação das obras para a Copa do
Mundo, que fazem a cidade contar com 15 km de vias em obras e citou as
bases do Plano de Mobilidade de Cargas na cidade - regulação, informação e
conhecimento - e seus objetivos: melhorar a mobilidade de cargas; estimular o
desenvolvimento econômico; preservar a qualidade de vida; reduzir custos da
cadeia produtiva; e regular o transporte de cargas. Falou que da grande
dificuldade que são as poucas e saturadas entradas e saídas da cidade e que
foram identificados os grandes polos geradores de carga: aeroporto, CEASA,
porto, distrito industrial e porto seco. Sobre este último narrou os problemas
com desapropriações para realizar as obras de acesso. Também contou sobre
a estratégia para acompanhar melhor o transporte de cargas perigosas. Disse
que a cidade enfrenta o grande desafio de garantir o abastecimento e promover
a vitalidade econômica sem prejuízos à qualidade de vida, numa tendência a
afastar os grandes caminhões dos núcleos, trocando-os por menores, mais
leves e manobráveis. Por fim, falou que a meta estratégica de Porto Alegre é
capacitar a EPTC a ser protagonista da Gestão da Mobilidade de Cargas, e
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transformar a cidade numa referência nacional em mobilidade integrada. O
próximo a se manifestar foi o Sr. Frank Woodhead, consultor da CETCERGS,
que falou da parceria que estão mantendo com a EPTC e classificou o uso
inadequado de estacionamento de automóveis e motos no espaço destinado à
carga e descarga como um dos maiores problemas para o transporte de
cargas. Afirmou que o planejamento deve ser prático e integrado, e que a
Metroplan deveria também fazer a sua parte. Lembrou que, do menor ao maior
estabelecimento comercial, todos precisam de abastecimento e que não há
como imaginar a vida moderna sem estoque para seu comércio. Também
sugeriu transformar o porto seco em um ponto de transferência e usar a idéia
de última milha para o transporte da cidade, de modo a unir prática com a
necessidade diária. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Sérgio
Gonçalves Neto, que observou que mobilidade urbana engloba muitos
aspectos, mas que para o transportador significa abastecimento. Lembrou que
ninguém vive sem transporte de carga, o abastecimento das casas comerciais
é tão corriqueiro que as pessoas não se dão conta de quanto é imprescindível.
Saudou o trabalho em conjunto com a EPTC, mas disse ver ainda muitas
dificuldades no plano de parcelamento e transbordo de cargas para veículos
menores, como o seguro e notas fiscais, sem contar os incidentes inevitáveis,
de maneira que não conseguia divisar como seria implantado legalmente em
Porto Alegre. Falou do Shopping Moinhos de Ventos, que foi licenciado para
operar pelos órgãos públicos sem ter sequer uma doca para carga/descarga, o
que conflita toda a área. Afirmou que no centro histórico haveria necessidade
de uma área azul mais restrita de modo a deixar espaço para carga e
descarga, pois o custo e prejuízo de um caminhão girando por não ter onde
parar é muito grande. Falou dos BRTs, que significam um ganho enorme na
estrutura da cidade, que as obras do porto seco são esperadas há muito tempo
e que é necessário fazer uma integração metropolitana, pois o caminhão que
circula em Porto Alegre também o faz nas outras cidades, mas com normas
diferenciadas. Observou que as obras da Copa serão alívio aos cidadãos mais
por acabarem do que por trazerem ganho real e que o estacionamento irregular
causa uma grande dificuldade para o abastecimento. Por fim, frisou que o
planejamento da circulação de cargas é um trabalho difícil, mas que se não for
coordenado pelas autoridades, nunca terá solução. Em seguida, o Deputado
Vinicius Ribeiro disse que encarava como um desafio para a Comissão
elaborar diretrizes que observassem os conceitos emitidos e trabalhar uma
legislação que não engessasse o setor.

A seguir passou a palavra para o Sr. Euclides Reis, Secretário-Adjunto de
Transporte e Mobilidade de Canoas, que mostrou um diagnóstico do seu
município quanto ao aumento de número de veículos, de condutores
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habilitados, quais eram as causas da maioria dos autos de infração e o número
de acidentes, mostrando um mapa dos locais onde acontecem, o que
demonstrou que a maioria se dá na BR 116. Também falou de como o
transporte coletivo de Canoas está organizado e da distribuição de passageiros
pelo modo de pagamento de tarifa. Demonstrou a evolução dos valores das
tarifas e a densidade dos custos que entram em sua composição e do número
de passageiros do transporte coletivo. Também discorreu sobre os principais
projetos de mobilidade urbana para a cidade: Aeromóvel, motivos técnicos para
a escolha, traçado e projetos; rebaixamento do trajeto do Trensurb, com
esplanada de integração e implantação de retornos ao longo da via e uma
rotatória ao norte;  túnel Domingos Martins, para haver uma terceira opção para
atravessar a BR 116; Projeto Parada Fácil e Central Semáforica. Contou
também que está sendo desenvolvido o Plano Municipal de Mobilidade Urbana
que deverá contemplar espaços públicos e novas urbanizações, transporte
coletivo, veículos privados, sistema viário, pedestres e ciclistas, participação
popular e integração intermodal, dando prioridade aos modos de transporte não
motorizados e aos serviços públicos coletivos sobre o transporte individual
motorizado, incentivando o desenvolvimento tecnológico e o uso de energias
renováveis e não poluentes, com mitigação dos custos ambientais dos
deslocamentos na cidade e respeitando os direitos dos usuários, com
informações do serviço e participação do cidadão no planejamento, na
fiscalização e na avaliação da política local de mobilidade urbana. Na
sequência, o Sr. Presidente abriu a palavra ao público, antes indagando aos
palestrantes qual diretriz não poderia estar ausente no plano estadual. O Sr.
Sérgio Gonçalves Neto respondeu que deveria contemplar o sincronismo e
sinergia entre as cidades das regiões metropolitanas, pois não é possível
conviver com rotinas diferenciadas num território que é praticamente a mesma
área urbana, além de ter um olhar mais detalhado para o transporte de carga,
pois tem caráter social. Já o Sr. Vanderlei Capellari opinou que deveria haver
regras claras para todos seguirem, unificação dos procedimentos
metropolitanos, de modo a simplificar o processo, ao mesmo tempo que se
trata as áreas conforme sua configuração. A primeira inscrita foi a Sra.
Fernanda Weber, que indagou ao Sr. Euclides Reis o custo de operação do
sistema ITS, se havia uma resposta dos usuários e se tinha dados a respeito
do percentual do gasto em tarifas sobre o salário do usuário. Também
perguntou ao Sr. Vanderlei Capellari sobre os prognósticos para o distrito
industrial na Zona Sul da cidade e o impacto na circulação se houver
crescimento.  O Sr. Odilon Carpes Morais afirmou que não se tocou num dos
maiores problemas de trânsito, que são as motos, que provocam inúmeros
acidentes todos os dias. Também observou que, no tocante ao problema dos
cegonheiros, a maioria das lojas tem filial na entrada da cidade e que os carros
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deveriam ser descarregados lá. O Sr. Euclides Reis respondeu que o sistema
ITS de Canoas é gerenciado pela Secretaria dos Transportes e não é caro
principalmente se comparado aos benefícios que está trazendo aos usuários.
Também disse que não tinha os dados do peso da tarifa nos ganhos dos
usuários. O Sr. Sérgio Gonçalves Netto disse que a Zona Sul é uma região
complicada e algumas intervenções simples poderiam melhorar o fluxo, como
redimensionar canteiros e tempos de sinaleiras. E que estão implantando cada
vez mais condomínios, o que aumenta o tráfego; caso o distrito industrial se
expandir, acredita que a situação vai ficar caótica, pois não há projetos de
melhoria viária. O Sr. Vanderlei Capellari observou que o que se vê na Zona
Sul é o retrato do planejamento no Brasil: primeiro se autoriza a construção de
20 mil moradias e depois se corre atrás de recursos para organizar a rede
viária. Quanto à expansão do distrito industrial, sua função seria mais a de criar
empregos na região da Restinga do que aumentar o fluxo de cargas. Em
relação às motos, disse que o assunto lhe tira o sono, pois representam 11%
da frota e estão envolvidas em 40% dos acidentes de trânsito, que há dias com
11/12 acidentes com motos, todos com lesão corporal ou morte, o que é uma
tragédia. Afirmou que a legislação e formação do motociclista precisam evoluir,
pois não se pode perder jovens todos os dias como está acontecendo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 10 – POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA E
PLANO DE MOBILIDADE

Data: 25/11/2013 – Hora: 14:30 – Local: Plenarinho da ALRS

Convidados: Frank Wefering, Consultor da Rupprecht Consult e Dr. Emílio
Merino.
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Reunida sob a presidência do Sr. Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), a Comissão
Especial de Mobilidade Urbana realizou Audiência Pública para debater
políticas de mobilidade urbana e plano de mobilidade.

Presentes os Srs. Frank Wefering, Consultor da Rupprecht Consult, onde
coordena a promoção e treinamento de ações sobre planos sustentáveis de
mobilidade urbana, Dr. Emílio Merino, especialista em mobilidade urbana e
coordenador técnico da Comissão, Rodrigo Romanini, Diretor do CIC de Caxias
do Sul; Rubem Palin, do Trensurb; Miguel Passini Secretário de Mobilidade
Urbana de Santa Maria; Francisco Horbe, Coordenador de Mobilidade de Porto
Alegre, representando o prefeito José Fortunatti; Joseane Almeida, Secretária
de Gestão e Cidadania e Mobilidade Urbana de Pelotas; Fernanda Weber e
Raquel Holz, professoras da UFPEL; Zulmir Barone Filho, SecretárioTrasportes
de Caxias do Sul; Walter Cruz, da Marcopolo; Luis Carlos Romani, da
UVERGS; Rogério Oliveira, Érico Ribeiro e Vanderlei de Souza, Vereadores de
Ibirubá; Fábio Barcello, Secretário do Planejamento de Nova Petrópolis;
Antônio César Bairros dos Santos; Vice-Prefeito de Nova Santa Rita; Rogério
Malinski, Vice Presidente da IAB; Daniely Voto e Nívea Oppermann Petton, da
EMBARQ; Euclides Reis, Secretário-Adjunto de Transporte e Mobilidade de
Canoas; Luís Wanderley de Souza, Diretor de Mobilidade de São Leopoldo;
Cristiano Souza Camargo e Alencar Massulo de Oliveira, da Prefeitura de
Osório; Sidnei Silvano, Diretor de Transportes de Alvorada; e Joelso Campos
Gomes, Diretor de Trânsito de Santo Antônio da Patrulha.

O Sr. Presidente, Deputado Vinícius Ribeiro (PDT), passou a palavra ao
palestrante Frank Weferring, que iniciou sua explanação, em inglês,
manifestando que era empolgante estar no Brasil falando sobre o que está
sendo feito na União Europeia. Falou que a mobilidade está atrelada às
mudanças climáticas, aos recursos escassos e suprimentos de recursos,
crescimento urbano, crescimento econômico, instabilidade financeira,
acessibilidade, participação na vida da comunidade e à manutenção da
qualidade ambiental. Afirmou que são diversas variáveis e é complexo lidar
com incertezas e riscos, procurar consenso para atingir metas variáveis e saber
até comunicar os problemas de forma confiável para garantir a mobilidade. O
maior desafio é a mudança climática para os europeus, que tem metas
apertadas e que devem baixar a suas emissões de CO2 de 10 para 1 tonelada
por pessoa/ano, o que significa trabalhar pela cidade compacta, evitando a
necessidade de transporte; aumentar a eficiência do transporte, pela tecnologia
dos veículos, e mudar para modais mais sustentáveis, incentivando a
caminhada, ciclismo, ônibus e trens. Citou que trabalhos assim estão sendo
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feitos com sucesso em Zurique e Friburgo. Discorreu sobre as estratégias
apresentadas no “White Paper” europeu,  que visa à cidade inteligente, com
baixas emissões de CO2, acabando com o uso de veículos de combustíveis
tradicional derivados de petróleo no transporte urbano até 2050, centros
logístico livres de CO2 na maioria dos centros urbanos, integração de sistemas
de informação e de pagamento multimodais para transporte público e pedágios
urbano, eliminação das distorções de mercado, fazendo com que a idéia de
usuário/poluidor pagador seja o princípio do financiamento dos investimentos
em transportes, e incremento da segurança do tráfego- zero fatalidades até
2050. Disse que são muitas ideias e a solução é coordenar as estratégias para
chegar ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, cujo conceito é um
elemento crucial da política europeia de mudanças climáticas e de transporte,
cujo histórico descreveu. Também descreveu as diferenças do planejamento
sustentável em relação ao tradicional destacando o foco em pessoas, ao invés
do automóvel: objetivos principais como acessibilidade, qualidade de vida,
sustentabilidade, viabilidade econômica, equidade social, da saúde e da
qualidade ambiental, além de promover o desenvolvimento equilibrado de
todos os modos de transporte e mudança para os menos poluentes e mais
sustentáveis. Também destacou a visão a longo prazo, o planejamento setorial,
feito por equipes multidisciplinares, com acompanhamento regular e avaliação
de impactos para informar um processo de aprendizagem e melhoria
estruturada, frisando que se o planejamento for para carros e tráfego, se terá
carros e tráfego, mas se o planejamento for para pessoas e lugares, terá
pessoas e lugares. Conceituou, portanto, o Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável como o plano estratégico concebido para satisfazer as
necessidades de mobilidade das pessoas e empresas nas cidades e seus
arredores para uma melhor qualidade de vida, baseado em práticas de
planejamento existentes e em princípios de integração, participação e
avaliação. Explicou como o Plano foi desenvolvido na Europa desde 2004 e
detalhou as suas características, após o que mostrou imagens de cidades
ligadas à qualidade de vida e à ecoeficiencia como Friburgo, Munique, Elsinke,
Copenhagem, Gent (Bélgica) Lille (França) e Bruxelas. Falou que a busca dos
comitês de sustentabilidade se norteia em: eficiência econômica,
funcionalidade, meio ambiente, o correto uso do solo, segurança e participação
social e que o pacote de medidas deve efetivamente atingir seus objetivos.
Também detalhou os argumentos, tanto factuais como emocionais, para o uso
de um plano sustentável: mais saúde, maior economia, redução do tempo de
deslocamento, melhor utilização do espaço; da integração de território, além
das fronteiras das cidades; monitoramento, revisão e relatórios dos dados, de
forma que todos saibam qual o nível de sucesso do plano; e internalização de
custos externos, que procura apropriar o que hoje não é contabilizado como
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acidentes de trânsito, mortes por poluição, obesidade devida à falta de
exercício físico. A seguir descreveu as 4 fases principais do plano sustentável:
1) Preparar bem para o processo de planejamento; 2) Fixação de metas
racional e transparentes; 3) Elaborar o plano; 4) Implementação do plano,
sendo desenvolvido através 11 etapas principais e 32 atividades de tarefas
específicas. Explicou que este planejamento é cíclico, que oferece resultados
melhores do que os lineares, e que sua empresa oferece gratuitamente um
manual em português para desenvolver e implementar no “site”
www.mobilityplans.eu – PT version. Também indicou outros endereços na
internet que podem ajudar o planejador: www.dotherightmix.eu; www.civitas.eu;
e www.eltis.org. Finalizou sua apresentação agradecendo e se colocando à
disposição para perguntas. Em seguida o Sr. Presidente frisou as credenciais
dos palestrantes e passou a palavra para o Dr. Emílio Merino, que falou do
trabalho desenvolvido pela Comissão e sobre os problemas de planejamento,
começando pelas ações propostas pelo PLANMOB e as reações das
prefeituras, das quais destacou a falta de pessoal técnico e o Plano Diretor não
apresentar estudos e propostas significativas e coerentes para embasar os
estudos de um plano de mobilidade. Afirmou que os funcionários das
prefeituras costumam ter pouca proatividade, o que representa um grande
problema na hora de fazer mudanças. Mostrou imagens de más intervenções
em mobilidade e disse que esta é realidade que costuma ver nas ruas das
cidades brasileiras, pois a mobilidade urbana sustentável é conceito novo e não
muito bem entendido pelos técnicos e gestores municipais, que reconhecem a
necessidade de desenvolver o Plano de Mobilidade, mas não conseguem fazê-
lo de forma autônoma devido à ausência de técnicos municipais permanentes,
o que leva à contratação de consultorias privadas para a elaboração de seus
planos e projetos, além dos problemas causados por administrações
continuadas e pouco renovadoras. Conceituou mobilidade urbana como a
advinda dos deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e
necessidades de acesso ao espaço urbano, por meio da utilização de diversos
modos de transporte, enquanto que a mobilidade urbana sustentável seria a
realização dos deslocamentos de pessoas e bens, sem comprometer ao meio
ambiente, sem degradação das áreas e atividades urbanas e sem prejuízo ao
próprio transporte. Disse que para se ter uma visão da cidade atual da cidade
futura a que se quer chegar, necessariamente deve-se discutir onde, como e
até quando queremos viver, o que observa estar sendo feito em cidades de
outros Estados mas não no Rio Grande do Sul, onde falta discussão com a
sociedade dos modelos de planejamento, pois ele vai influir diretamente na
qualidade de vida do cidadão. A seguir, falou das dificuldades ocasionadas
pelo modelo usual em 4 etapas de gestão municipal: Etapa 1- timming político
de 4 anos, que deixa pouco tempo real para tomada de decisões e
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implementação; Etapa 2 – bases de licitação erradas ou de baixa qualidade,
pois os termos de referências são ruins; Etapa 3 – acompanhamento e
fiscalização do produto, que costuma ser muito deficiente; e Etapa 4 –
execução e arquivo. Observou que se não existe controle sobre o processo, em
pouco tempo os projetos não servem para nada. Também afirmou que existem
linhas de financiamento para obras de mitigação em infraestrutura, mas que
isso é desconhecido aos administradores, apesar da queixa corriqueira de não
existir financiamento. A seguir falou dos planos que as prefeituras já devem
elaborado: plano urbano, de bicicletas, de transportes, e de acessibilidade,
faltando apenas o plano de transporte de cargas e o ambiental para, se
integrados através de um plano de gestão, compor o plano de mobilidade
urbana sustentável.  Discorreu sobre as diretrizes, estratégias e  princípios
contidos na Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, elaborada
pelo Ministério das Cidades em 2004, onde se encontram ferramentas e
processos metodológicos. Falou do livro “Planejamento em Mobilidade Urbana”
que foi lançado agora e que explica a Lei de Mobilidade Urbana e os tópicos
que deveriam ser considerados na elaboração dos planos municipais.
Observou que há cópia “on-line” no site do Ministério da Cidades. Falou da
necessidade de maior participação social e pactuação democrática, como
pontos fortes e observou que não devemos apenas tropicalizar projetos
europeus e sim construir uma metodologia brasileira adaptada às nossas
cidades e à realidade brasileira. Falou das parcerias possíveis com a FAMURS,
BUMP, ASIMUS e FIU. Frisou que muitas vezes os gestores públicos em seu
caráter tecnocrático não entendem ou não interpretam as reais necessidades
dos cidadãos, que modelos de planejamento tradicional pecam por ser
determinísticos, tecnocráticos e estáticos, sem tomar em consideração as
rápidas mudanças no território e ambiente, que o modelo de 4 etapas de
planejamento deverá ser aprimorado com maiores pesquisas acadêmicas, que
deveria ser erradicado o modelo 4 etapas da gestão, que deveria haver uma
quebra de paradigmas da dialética “urgente – necessário” e “transporte
sustentado por todos”. Finalmente, convidou a todos a se juntar ao esforço de
adotar o plano de mobilidade urbana sustentável como modelo metodológico a
ser construído com todos os atores sociais.

A seguir, o Sr. Presidente observou que para construir uma boa legislação é
preciso escutar a comunidade, e que é isso que a Assembleia está fazendo. Na
sequência,  abriu a palavra à plateia e o primeiro inscrito foi Gonzalo Duran,
que indagou como as administrações públicas podem lidar com o “lobby” do
petróleo para poder implementar políticas que favoreçam o cidadão, ao que
Frank Wefering respondeu que não via como fazer isso em nível municipal.
Mas as associações de pedestres e ciclistas tem podem fazer seus “lobbies”
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para que as políticas da cidade sejam voltadas ao ser humano e não ao carro.
O próximo foi Luís Mascarin, que indagou porque se opta por transporte à
diesel quando se poderia usar trollebus, ao que o Dr. Merino respondeu que
esta é uma discussão vã, pois nosso futuro vai se encaminhar a isso, mas no
momento se fixa nos sistemas de BRT por uma questão de custo. Opinou que
o transporte público vai se metronizar, ou seja, terá as qualidades do metrô. A
seguir, Beto Flach perguntou porque se está implementando projetos de 30
anos atrás e quem está ouvindo a comunidade, que não está sendo ouvida no
planejamento da cidade de Porto Alegre, ao que o Dr. Merino respondeu que
não tinha este tipo de resposta, pois deveria ser dada pela administração.
Concordou que não se está realmente se discutindo a cidade que queremos,
embora os vereadores tentem. Disse que não conhece a situação de Porto
Alegre, mas que a administração geralmente ouve grupos organizados, pois
dentro de qualquer administração há cidadãos que se identificam com os
problemas. Disse que deve a administração deve ouvir fazer, mas a população
deve se organizar para ser ouvida, que é uma rua de duas mãos. O Sr.
Henrique Evers indagou até que ponto o plano diretor não impede um melhor
plano de mobilidade e o Dr. Merino disse que existe uma concepção onde se
pensa que o plano diretor deva dirigir o de mobilidade, enquanto outra corrente
acha que a mobilidade deve balizar o uso da terra, o que seria uma discussão
do tipo ovo/galinha. Disse acreditar que ambos os planos deveriam ser feitos
em conjunto e parceladamente, pelas mesmas equipes e mesma orientações
estratégicas. O Sr. Presidente falou da morosidade brasileira para
instrumentalizar os planos diretores e planos de mobilidade dentro da
legislação, fazendo um histórico da sua evolução. Após a Sra. Nívea Peixoto
observou que o projeto da Minha Casa, Minha Vida não faz nenhuma menção
à mobilidade. Falou também da carência da participação popular no Brasil, ao
contrário do que já acontece há muito tempo na Europa. Indagou se é possível
investir nisso para que tenha uma resposta maior. O Sr. Frank Wefering
respondeu que se deve investir na administração pública, que é a chave para o
processo. Frisou que a Europa não é tão homogênea e que há regiões onde a
população não se envolve, enquanto que em outras, é bem ativa. Se
administração conseguir envolver os interessados, os resultados serão muito
bem recebidos. Mas advertiu que nem sempre a participação popular gera
bons frutos, é necessário ser crítico para não atrasar os processos por
décadas. A seguir o Vereador Rebelato afirmou que os políticos estão
deixando a população desacreditada, pois na hora de fazerem pressão para
trazerem recursos para os municípios os vereadores, deputados e governador
ficam em casa. E depois quando se tenta discutir com os cidadãos, eles
também não aparecem. Disse que é preciso fazer a população voltar a
acreditar nos políticos e isso só vai acontecer quando realmente se fizer as
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obras necessárias. Já o Sr. Rodigo Romanini perguntou como se pode
conciliar a cidade que queremos com o “timming” político, ao que o Dr. Emílo
respondeu que esse tempo político deveria ser descartado a favor de
administrações mais duradouras, com técnicos permanentes que cuidem da
continuidade dos projetos. Mas o que via pelo Rio Grande do Sul são os
políticos não querendo ouvir a população. O Sr. Presidente adicionou que
quanto mais se ouve a população, mais se quer continuar a ouvir, enquanto
que os técnicos das administrações públicas projetam e aplicam sem outras
considerações. Disse que dessa forma não há complementaridade, o que faz a
população se distanciar da administração. Também falou que qualquer
administração deveria ter um mínimo de gestão, com ferramentas adequadas
de qualidade e gestão, pois o planejamento não deve ser para apenas 4
(quatro) anos e sim para as próximas gerações. Observou que os projetos de
mobilidade são, em geral, impopulares, pois as pessoas não gostam de perder
suas conquistas pessoais em prol do ganho coletivo. Disse que leis funcionam
quando há participação das pessoas, mas que o marco legal é necessário para
dar o norte. O Dr. Merino observou que a participação social deve ser
finalizada com a pactuação, onde se firmam compromissos entre as partes. O
seguinte foi o Sr. Fernando Duran que indagou sobre o tipo de informações
fornecidas pelas cidades europeias e se havia alguma previsão de prorrogação
do prazo para a elaboração do plano de mobilidade pelas cidades. O próximo a
se manifestar foi o Sr. Francisco Horbe, que como coordenador do plano de
mobilidade de Porto Alegre, tem a ideia de trabalhar desde o início com
audiências públicas, para que a população participe ativamente. Disse que o
PLANMOB não prevê regiões metropolitanas e outros municípios próximos não
tem dinheiro para desenvolver seus planos. Sugeriu que a Comissão
propusesse ao Banrisul o financiamento desses custos e que a Metroplan
fizesse o plano em conjunto com todos os municípios envolvidos. O Sr. Zulmir
Barone corrigiu dizendo que o PLANMOB prevê sim as regiões metropolitana
enquanto o Sr. Miguel Passini disse que Santa Maria está finalizando seu
plano de mobilidade, onde a grande dificuldade foi obter a participação da
população, que se ausentou das audiências públicas e agora está criticando os
resultados.
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MISSÃO INTERNACIONAL
COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE URBANA-

ALERGS

COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA E
SERVIÇOS PÚBLICOS-ALERGS

RELATÓRIO DE VIAGEM

1. OBJETIVOS

Um dos principais problemas relacionados ao tema da mobilidade urbana é a
falta de qualidade e capacidade de atendimento do transporte público. Nesse
sentido, a necessidade de integração de sistemas (entre linhas municipais,
metropolitanas, Trensurb,  transporte hidroviário), o controle público estatal de
sistemas de bilhetagem que colaborem com o melhor ordenamento sistêmico
das distintas operações de transporte que permita, inclusive, um controle mais
efetivo sobre os critérios de definição das tarifas.

Nesse contexto, os modelos de integração multimodal com controle público
experimentados nos principais conglomerados urbanos da Europa Ocidental
(muitos deles apresentados em diferentes oportunidades nos fóruns de
autoridades locais das edições do Fórum Social Mundial), também
recentemente debatidos na última edição do Fórum Mundial de Autoridades
Locais de Periferia (FALP), realizado em Canoas/RS entre os dias 11 e 13 de
junho deste ano, servem de paradigma e exemplo funcional sob diversos
aspectos, sobretudo no sentido de orientar correções e aperfeiçoamentos
necessários à gestão do tema no nosso estado e suas regiões urbanas mais
populosas.

A massificação do transporte motorizado individual, fomentada de um lado pelo
forte apelo da indústria automotiva e, por outro lado, na debilidade do
transporte coletivo de massas, aliada a falta de investimentos nas vias e
equipamentos urbanos aceleraram o colapso vivido nas regiões metropolitanas,
importando em demora exacerbada no deslocamentos das pessoas e
acarretando significativa perda na qualidade de vida. Hoje cabe ao poder
público encontrar soluções que proporcionem agilidade e conforto no
transporte.

Nesse diapasão, se impõe a necessidade de observar experiências bem
sucedidas, para analisar de que forma podem ser transportadas e adaptadas à
nossa realidade e às nossas necessidades.
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Por isso, organizamos Missão Internacional, no âmbito das comissões de
Segurança e Serviços Públicos e de Mobilidade Urbana, tendo por finalidade a
busca de conhecimento e estabelecimento de relações institucionais com os
atores governamentais responsáveis pelo tema do Transporte Público nas
regiões de Madrid e Barcelona/ Espanha e Lisboa/ Portugal, tendo em vista seu
notável e reconhecido êxito em nível de operação, controle e gestão de
sistemas de transporte público.

O objetivo principal foi a profunda investigação das formas de funcionamento
das relações de cada uma das entidades gestoras públicas visitadas com os
respectivos operadores concessionários (consórcios, arranjo institucional etc.),
controle social e mecanismos de subsídio e sustentabilidade dos sistemas e
capacidade de atendimento da demanda e sua relação com o transporte
individual e a qualidade da mobilidade do espaço urbano no qual se insere.

2. PROGRAMA

27/10 – Deslocamento Porto Alegre-São Paulo-Madrid-Barcelona
28/10 – Recepção pelo Consul do Brasil na Catalunya;

– Visita ao município de Gáva/ Catalunya e à Vice-Alcaldesa (Vice-Prefeita) Ema
Blanco (Secretária do Conselho de Ayuntamientos de Barcelona) e ao Alcalde (Prefeito)
Joaquim Balsera
29/10 – Audiência com a Direção da AMB (Área Metropolitana de Barcelona):

– Recepção. Representante Institucional da AMB.
– Palestra do Sr. Joan Ma. Bigas. Director de Servicios Técnicos de Transporte

y Movilidad da AMB - El transporte en el ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
– Apresentação da Instituição Metropolitana

– Visita Técnica: Intercanviador de Cornellà Centro (tren, tranvia, metro) zona
pacificada para ônibus e uma Estação de Bicibox.

– Deslocamento Barcelona-Lisboa
30/10 – Visita ao Centro de Controle da Cia. Carris/Lisboa

– Audiência com autoridades de Transporte e Mobilidade de Lisboa (Autoridade
Metropolitana de Transportes: Companhia Carris e Metro)

– Visita técnica ao Elétrico (bonde urbano)
– Visita à cidade de Vila Franca de Xira (Presidenta Maria da Luz Rosinha)

31/10 – Deslocamento Lisboa-Madrid
– Reunião com Diretor de Relações Exteriores do Consórcio Regional de Transportes

de Madrid (CRTM), Sr. Carlos Cristóbal-Pinto
– Visita ao Órgão Gestor do Consórcio Transportes Madrid.

01/11 – Visita técnica ao Intercambiador Moncloa/Madrid (integração dos sistemas de Metro,
Metro ligeiro, Ônibus e Trem Regional)

– Visita técnica ao Metro (Linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 10).
02/11 – Visita Técnica ao sistema de transporte rodoviário e integração com o Metro.
03/11 – Deslocamento Madrid-São Paulo-Porto Alegre
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3. BARCELONA-ESP

A Cidade

Área: 101,4 km²

População: 1.620.943 habitantes (2012)

Economia: A indústria barcelonesa destaca-se em setores como o têxtil, o
automobilístico, o farmacêutico e o da atividade comercial.

A Metrópole

Em 21 de julho de 2011, se constitui a Área Metropolitana de Barcelona (AMB),
por meio de lei aprovada por unanimidade pelo Parlamento da Catalunha em
27 de julho de 2010. A AMB é a nova organização institucional da grande
aglomeração urbana que forma Barcelona e outros 35 municípios em seu
ambiente imediato e substitui as três instituições metropolitanas existentes até
a data (Associação dos Municípios da Grande Barcelona, Agência Ambiental e
Entidade Metropolitana do Transporte).

O novo quadro legal consolida e simplifica a administração metropolitana e dá
novas competências, especialmente a áreas do ordenamento territorial e
urbanismo. A AMB formulará o plano diretor metropolitano urbano e o plano de
desenvolvimento para o planejamento metropolitano, que irá substituir o atual
PGM vigente desde 1976. Além disso, também tem responsabilidade para o
desenvolvimento econômico, a coesão social e a infraestrutura. Este novo
arranjo institucional vem a incidir na coesão e no equilíbrio territorial, na
habitação, no transporte e mobilidade, no ciclo da água, no tratamento de
resíduos e meio ambiente que as entidades metropolitanas já vinham
implementando desde a sua criação em 1987.

Estas áreas de atuação favorecem as condições de vida dos cidadãos, que
tornam possíveis a maior competitividade e globalização de territórios,
especialmente na atual crise econômica. Toda a área metropolitana e cada um
de seus municípios dispõem de um instrumento, portanto, adequado para
avançar na construção de um território mais dinâmico, mais organizado, mais
equitativo e de maior peso econômico na Catalunya, na Espanha.
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Principais Características do Transporte Público

Barcelona ostenta um dos melhores serviços de transporte público de toda a
Europa Ocidental, com grandes destaques para a área de cobertura, o
conforto, a limpeza, a pontualidade e a eficiência. Há profunda integração entre
os diversos modais (Metro, Ônibus, Trem Metropolitano, Tramvia (VLT) e Trem
Regional). São 3.180.000 habitantes numa área de 636km², divididos em 36
municípios, que realizam entre 10 e 12 milhões de deslocamentos diários pelo
transporte público, representando 71% de toda a mobilidade da Região
Metropolitana de Barcelona.

O sistema tarifário privilegia a integração, é gerido pelo Poder Público, que
subsidia a passagem em cerca de 60% do custo, e divide a área em 5 coroas,
sendo a maior concentração de uso nas duas primeiras coroas. O custeio do
subsídio se dá pela destinação de receitas tributárias dos Ayuntamentos
(Municípios), da Comunidade da Catalunya e do Governo Central, mediante
gravação específica de percentuais tributários repassados diretamente à AMB.

O Financiamento do Sistema de Transporte é custeado com receitas do
“mpuesto de Bienes Inmuebles” (correspondente ao IPTU), numa alíquota de
0,141% do valor venal de cada imóvel (com bonificação de 60% para imóveis
residenciais) e 0,2% para bens de usos especiais, como portos e aeroportos
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privados e rodovias pedagiadas. O tributo de mobilidade garante um nível de
serviço superior, uma tarifa única e uma política de tarifação social muito
ambiciosa.

Arranjo Institucional

A Autoridade Metropolitana de Transporte-ATM de Barcelona constituiu um
Consórcio, onde o governo regional da Catalunya detém 51% das quotas e as
administrações locais (Ayuntamentos) outros 49%. O Governo Central participa
do consórcio com a indicação de observadores. Cabe à ATM articular a
cooperação entre as administrações e conduzir o planejamento do transporte
metropolitano.

O Consórcio é gerido pelo Conselho de Administração, composto de nove
representantes do Governo da Catalunya, sete representantes de municípios
membros e dois representantes da ATM, além de dois observadores do
Governo espanhol.

Com a integração metropolitana, os municípios passaram a responder
subsidiariamente pelo transporte, configurando uma participação local inferior a
20% do transporte público no território municipal.

Passageiros por Modal/Ano
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metro
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0
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1
1

322,0
0

332,00 343,30 345,27 353,39 366,40 376,40 361,65 381,22 388,98 373,50

Bus Gestión Directa (TMB)
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8
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Bus Gestión Indirecta
(empresas privadas)
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53,07 56,37 59,61 61,63 65,68 71,20 74,10 73,20 73,05 74,95 73,11

* Valores em milhões de passageiros
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O transporte público de Barcelona concentra esforços para a redução da
emissão de gases poluentes e incentiva a utilização de meios não motorizados.
O destaque se deve ao incentivo a expansão da frota de ônibus e taxis
híbridos, que utilizam motores que combinam energia elétrica e combustível.

O uso de bicicletas como meio de transporte também é incentivado. Além das
bicicletas de aluguel, o poder público desenvolveu estacionamentos específicos
para os usuários de bicicletas em áreas próximas as principais estações de
metrô, denominados BiciBox.

Cidade de Periferia: Gàva

Área: 30,8 km²

População: 46.250 hab.

Distante cerca de 30 km de Barcelona, Gàva dispõe de um plano municipal de
mobilidade urbana, embora a legislação da Catalunya exija a existência de
plano apenas para cidades acima de 50.000 habitantes. São 12 linhas de
ônibus geridas pela municipalidade. Os deslocamentos internos são realizados
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majoritariamente por transportes não motorizados (50% dos habitantes
deslocam-se a pé ou de bicicleta), sendo que o deslocamento por meio
motorizado privado representa 38,7%, enquanto o transporte público local
responde por apenas 13%. A comitiva foi recepcionada pelo Alcaide Joaquim
Balsera e pela Vice Alcaldesa Emma Blanco.

Gàva dispõe dos mesmos sistemas de controle da AMB, bem como oferece os
mesmos serviços de informação ao usuário. Estações de BiciBox também
podem ser encontradas no município. O deslocamento até a capita da
Catalunya se dá majoritariamente pelo trem regional, denominado Cercanía.

4. LISBOA-POR

A Cidade

Área: 84,97 km²

População: 547 633 hab. (2011)

Plano do
Cercanía
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Economia: Lisboa, que abrange do estuário do Tejo ao norte da Península de
Setúbal, apresenta um PIB per capita superior à média da União Européia, que
faz desta a região a mais rica de Portugal, mas com a peculiaridade da sua
economia se concentrar, sobretudo, em serviços.

Erro! Indicador não definido.

A Metrópole

Definida por lei em 27 de Agosto de 2008, a Área Metropolitana de Lisboa
(AML) é uma entidade de direito público que constitui uma forma específica de
associação dos municípios abrangidos pelas unidades territoriais definidas com
base na Grande Lisboa e da Península de Setúbal. Os municípios que
compõem a AML são 18, nomeadamente: Alcochete, Almada, Amadora,
Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras,
Palmela, Sesimbra, Setúbal, Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira.

A Autoridade de Transporte é formada pelo Instituto Metropolitano de
Transportes-IMT, Autoridades metropolitanas e os Municípios, e incide sobre
todos os operadores.

Principais Características do Transporte Público

Diferentemente de Barcelona e Madrid, que realizaram investimentos pesados
em infraestrutura de transporte urbano e metropolitano, Portugal, incluindo a
Região Metropolitana de Lisboa, optou por um investimento mais pesado em
autorestradas. Ainda assim, constituiu um sistema de transporte público
metropolitano eficiente, focado na interação tarifária e subsidiado pelo Estado.

Para chegar ao modelo atual, que integra os “autocarros” (ônibus), metro,
bonde elétrico e trem metropolitano, a Autoridade Metropolitana de Transportes
de Lisboa assumiu o planejamento dos transportes, fixando os municípios
como colaboradores.

Operadores dos Modais sob Gestão da AMTL

Modo Rodoviário Nº Carreiras Extensão (km) Nº  Paragens
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  Carris 84 1.215 2.341

  Scotturb 59 807 2.639

  Rod. Lisboa 119 1.601 2.326

  TST 185 3.516 4.158

  Vimeca 77 805 2.139

  Barraqueiro (4) 96 2.990 1.163

Total 620 10.934 14.766

Modo Ferroviário Nº Linhas Extensão (km) Nº Estações

  ML 4 43,0 55

  MST 3 19,6 19

  CP 3 143,0 68

  Fertagus 1 54,0 14

Total 11 259,6 156

Modo Fluvial Nº Ligações Extensão (km)  Nº Estações

 Transtejo/Soflusa 5 38,9 9

Como o sistema comporta operadores públicos e privados, foi desenvolvida um
complexo sistema de compensações financeiras baseado no número de
passageiros, número de passageiros por quilômetro, distância média e serviço
posto à disposição. Esse sistema atribui índices a cada um dos operadores,
que redundará na distribuição das compensações.

Erro! Indicador não definido.

O principal operador do transporte público da AMTL é a Carris, empresa
pública centenária que opera os ônibus e o metro. A empresa é deficitária e
recebe incentivo financeiro do Governo. Operam o bonde elétrico que presta o
serviço de transporte circular no centro e no bairro Chiado, em Lisboa, com
forte apelo turístico.
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O Usuário recebe informação precisa e em tempo real sobre as condições e
tempo de espera do transporte. Tudo é gerenciado através de um moderno
centro de controle de tráfego.

Cidade de Periferia: Vila Franca de Xira

Área: 30,8 km²

Distante cerca de 37 km de Lisboa, Vila Franca de Xira recepcionou nossa
Missão por seu Vice-Presidente Fernando Paulo Ferreira. Perguntado sobre o
transporte, Ferreira manifesta que o sistema público de transporte ainda não
conseguiu disponibilizar às cidades de periferia a qualidade que oferta aos
lisboetas, indicando uma necessidade de aprimoramento do sistema.

Centro de Controle e Monitoramento da
Carris
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5. MADRID-ESP

A Cidade

Área: 607 km²

População: 3.233.527de habitantes (2012)

Economia: O setor mais importante é o setor de serviços, seguido pelo setor
financeiro e logo o setor de atividades comerciais.  A indústria está cada vez
menos presente em Madrid, instalando-se em municípios da área
metropolitana, principalmente a sudeste, porém ainda representa 8,96% do PIB
total.

O turismo também é um fator importante na economia do país.

A Metrópole

A cidade de Madrid tem uma rede de transportes bastante vasta e completa.
Os vários meios de transporte, e respectivas infraestruturas, estão organizados
de forma a reduzir substancialmente o trânsito automóvel na capital,
possibilitando uma rápida circulação, quer de quem circula dentro da cidade,
quer de quem se desloca desde a periferia. O metro, o comboio e os
autocarros são os mais importantes transportes públicos.
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O metro de Madrid serve os mais de três milhões habitantes e é uma das redes
em maior expansão em todo o mundo. Tem uma ligação à rede que serve a
zona sul da cidade, a Metrosur, e é atualmente o segundo maior sistema de
metropolitano da Europa ocidental, sendo o primeiro o de Londres.

Principais Características do Transporte Público

Assim como Barcelona, Madrid constitui um conceito de Governança de
Transporte Público baseado no planejamento metropolitano, na integração
tarifária e multimodal, com ênfase ao transporte urbano de passageiros,
ofertando uma excelente cobertura à comunidade.

O Consórcio Regional de Transportes de Madrid foi formado, em 1986, para
reunir os esforços das instituições públicas e privadas relacionadas ao
transporte público, a fim de coordenar os serviços, redes e tarifas, de modo a
oferecer ao usuário uma maior capacidade e oferecer melhor qualidade. O
Governo da Espanha, a Comunidade de Madrid, os Municípios e empresas
públicas e privadas colaboram estreitamente com este esforço.

No final do ano de 2011 foram anexados ao Consórcio Regional de
Transportes de Madrid um total de 177 municípios, o que representa quase
toda a população da Comunidade.

O sistema de transporte público da Comunidade de Madrid em 2011, tem sido
utilizado por 1.495.700 mil passageiros, o que representa um aumento de 0,87
por cento sobre o ano anterior. Isso representa uma média de 230,5 viagens
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por habitante por ano, o que coloca o indicador de referência de Madrid em uso
de transportes públicos em todo o país.

Um dos objetivos do Consórcio Regional de Transportes de Madrid é ter uma
rede de estações com correspondência entre os modais que seja funcional,
para minimizar o impacto de transbordo para o viajante, e eliminar a sensação
de quebrar a viagem. Destacamos a relevância da correspondência de
estações rodoviárias intermunicipais com o Metro e os autocarros (ônibus
urbanos) da EMT, e em alguns casos o trem regional RENFE.

O Plano de Mobilidade Urbana do Consórcio Regional de Transportes de
Madrid visa avançar no processo de unificação das estações de ônibus
intermunicipais com o Circle Line Metro. Com a construção e renovação de
novas estações de correspondência, todas localizadas nas principais entradas
da cidade, será completada uma rede de troca de modal estruturada em torno
de estradas de acesso a Madrid e Metro Circle Line.
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Os grandes destaques do sistema de Madrid são a facilidade do acesso ao
sistema, a integração e os serviços de informação ao usuário, além do conforto
das instalações. Nos terminais rodoviários, o usuário acompanha a chegada
dos veículos por painéis e espera em portões similares aos aeroportos.

As instalações do metro e paradas de ônibus permitem ao usuário aguardar e
realizar transbordo com comodidade.

Cidade de Periferia: Fuenlabrada

Área: 31,9 km²

População: 198.973 hab.
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Distante cerca de 20 km de Madrid, Fuenlabrada dispõe de um plano municipal
de mobilidade urbana. Operam diretamente linhas de ônibus geridas pela
municipalidade. Ofertam os mesmos tipos de serviços, incluindo o sistema de
informações, que Madrid. A Missão foi recebida pelo Alcaide Manuel Robles
Delgado e pelas autoridades do transporte público local, que realizaram
demonstrações referentes ao controle de tráfego, bilhetagem eletrônica,
informação, fiscalização e acessibilidade.

6. VISITAS DIPLOMÁTICAS

Nossa Missão foi recebida em Barcelona pelo Consul Brasileiro, Dr. Sergio
Serra e em Madrid pelo Embaixador Brasileiro Dr. Paulo César de Oliveira
Campos. Ambos nos falaram sobre a conjuntura político-econômica local e
manifestaram suas opiniões sobre os respectivos sistemas de transporte
público. Na opinião de ambos, apesar da crise econômica e de eventuais
cortes orçamentários, os governos da Comunidade de Madrid e da Catalunya
se esforçam para manter o excelente nível de qualidade.
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7. COMPARAÇÃO COM A REALIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE

Segundo informações repassadas pela Metroplan, ainda durante a Missão, a
sobreposição de linhas de transporte coletivo ultrapassa 50%, e que no
município de Porto Alegre a sobreposição de linhas pode chegar a 40%. Esses
dados são sintomáticos para demonstrar a ausência de racionalidade e
planejamento no sistema multimodal de transporte coletivo. Além de aumentar
o custo operacional, essa sobreposição supercongestiona determinadas
artérias da cidade, prejudicando severamente a mobilidade Ao par disso, há
flagrante deficit estrutural que importa em baixíssima qualidade e ineficiência e
alto custo.

Outra observação preliminar a ser feita diz respeito ao arranjo, que viabiliza às
empresas privadas operadoras do sistema a gestão direta, cabendo ao poder
público a gestão indireta, na qualidade de mero supervisor. Isso somado a
segregação de competências territoriais, onde cada município integrante da
Região Metropolitana organiza o transporte à sua maneira e a Autoridade
Metropolitana tem sua atuação absolutamente restrita, conferem um grau
caótico ao transporte público.

Todo esse cenário, aliado a grande oferta de crédito e ao estímulo à aquisição
de veículos automotores particulares, motiva cada vez mais a população a
adquirir carros e motos, derramando mensalmente milhares de novos veículos
ao já congestionado trânsito da Região.

De outra banda, a modelagem tarifária adotada contribui imensamente para a
baixa qualidade do serviço público, pois todo o custo do transporte é suportado
pela tarifa, ou seja, pelo próprio usuário, e as empresas operadoras que
exploram as linhas de ônibus são remuneradas pelo número de passageiros
que transportam dá origem a um círculo vicioso onde a passagem sobe cada
vez mais, as empresas diminuem o número de veículos, que passam a operar
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cada vez mais superlotados e em num intervalo de tempo maior para que
possam maximizar seus lucros.

Também não há transparência na fixação da tarifa, calculada a partir de uma
planilha de custos nada transparente, e em muitos casos quase secreta. Não
existem regras sobre despesas com manutenção e outros serviços, muitas
vezes executados por subsidiárias das operadoras e faturados em valores
muito acima do mercado, propiciando, de um lado, aumento do lucro dos
operadores, e de outro lado, impacto inflacionário na planilha de custos, que
fundamenta pedidos de aumento da tarifa. Esse cenário também favorece ao
ciclo vicioso de diminuição da qualidade e aumento do custo do transporte ao
usuário.

O resultado desse quadro se demonstra nos exemplos a seguir. Inicialmente
apresentamos a área de aquisição de passagens e a área de embarque, da
estação rodoviária de Porto Alegre:

Impossível não comparar com a estação de Moncloa/Madrid, onde os bilhetes
são vendidos em terminais eletrônicos e a sala de embarque oferece o mesmo
conforto de um aeroporto.

A integração entre o Trensurb e o transporte metropolitano também apresenta
uma estrutura absolutamente precária e que além de impor desconforto, expõe
o usuário do transporte a riscos.
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Mesmo o transporte individual público, operado pelos táxis, não ostenta a
mesma qualidade verificada nas três regiões metropolitanas visitadas pela
missão. A integração do ônibus intermunicipal com o táxi em Porto Alegre é
caótica.

O nosso trem metropolitano também já pode ser considerado saturado,
especialmente em relação a infraestrutura das estações.
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O resultado dessa saturação se observa pela lotação dos vagões em horários
de pico.

Também é de se registrar que falta informação ao usuário, quer para orientá-lo
na escolha do modal e da linha mais adequada, quer para ter noção do real
tempo de espera. Ficou comprovado que a sensação de demora é dissipada
com a oferta de informação concreta ao usuário. Além de favorecer ao
passageiro conhecer o tempo de espera, permite que ele se organize para
realizar alguma tarefa ou atividade, sem prejuízo do embarque.

Diagnóstico produzido no âmbito da Comissão Especial de Mobilidade urbana
e integrante do anexo deste Relatório corrobora com as afirmações aqui
expressadas.
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CONCLUSÃO

Analisadas as palestras e respectivos debates ocorridos nas dez audiências
públicas, colhidas as contribuições e refletindo sobre o imenso e rico volume de
dados e constatações proporcionados pela Missão Internacional à Espanha e
Portugal é possível estabelecer parâmetros para analisar a problemática da
mobilidade urbana nos municípios gaúchos e regiões metropolitanas contidas
no território do Estado.

Inicialmente repisamos o cenário local, onde: a) cada município organiza o
transporte no âmbito do seu território; b) o transporte coletivo é custeado pelo
usuário através da tarifa; c) o operador privado comercializa o bilhete e faz a
gestão direta do serviço, cabendo ao Poder Público na gestão indireta na forma
de supervisão; d) o operador privado é remunerado pelo número de
passageiros que transporta; e) a tarifa é fixada em procedimento pouco
transparente e com base em uma planilha de custos que não necessariamente
corresponde aos fatores que de fato exercem influência no preço da tarifa; e f)
não existe ou existe de forma muito deficitária, informação ao usuário quanto
ao itinerário e tempo de espera.

Desse cenário resultam situações graves, como a excessiva sobreposição de
linhas, chegando a mais de 50% nas concedidas pela Metroplan e a quase
40% no município de Porto Alegre, o que aponta dificuldades, equívocos e
desacertos no planejamento do transporte, pois a distribuição das linhas acaba
por esbarrar em interesses econômicos das empresas. Esse fator também
importa no despejamento de excessivo número de veículos de transporte
coletivo em avenidas e artérias das cidades da região metropolitana,
desfavorecendo a mobilidade urbana e prejudicando o trânsito local.

Custear o transporte coletivo exclusivamente através da tarifa desmotiva a
troca do transporte individual pelo público. Soma-se a isso o fato da facilidade
na aquisição de veículos, temos um cenário de promoção a ocorrência de
congestionamentos e aumento da deficiência de mobilidade nos centros
urbanos e nas ligações regionais.

Além do desestímulo ao uso do transporte, o custeio do serviço pela tarifa
penaliza justamente a população menos favorecida, que não dispõe de meios
de adquirir seu meio de transporte individual, configurando um contrassenso,
vez que justamente aquele que é mais pobre e utiliza um transporte menos
poluente e menos congestionante, importando em menor impacto urbano e
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ambiental – contribuindo para um melhor funcionamento da cidade, tem que
pagar sozinho uma conta que favorece a cidade e a metrópole.

Permitir que o operador privado também comercialize o bilhete e faça a gestão
direta do sistema, cabendo ao Poder Público apenas a supervisão, acaba por
incentivá-lo a maximizar seus lucros, seja por práticas de reserva de mercado,
com a sobreposição de linhas em trechos densamente povoados e pelas raras
aparições de trechos com baixa densidade populacional, seja por adotar
práticas que permitam sonegar ou maquiar os dados quantitativos de usuários.

A comercialização da tarifa pelos prestadores também acaba por atrapalhar
uma verdadeira integração tarifária, posto que cada um dos prestadores
objetiva receber o valor integral da passagem do usuário.

Outro elemento que favorece práticas prejudiciais ao usuário com objetivo de
maximizar os lucros dos operadores é remunerá-los pelo número de
passageiros transportados, pois isso invariavelmente leva a superlotação de
veículos com o objetivo de reduzir o número de carros em operação e o
espaçamento no horário entre um veículo e outro.

Apontamos também como fator determinante para a baixa qualidade do
transporte os critérios de fixação da tarifa, baseada em uma planilha de custos
que não necessariamente contempla os elementos que de fato contribuem para
o custo operacional do transporte e permitem o emprego de alguns
subterfúgios que possibilitem ao operador lucrar e ainda assim justificar
necessidade de aumento de custo, como por exemplo, a contratação de
subsidiárias da empresa para manutenção do veículo e outras prestações de
serviços em valores superiores ao preço de mercado, proporcionando a
transferência de lucro da operadora para a subsidiária e indicando pressão
inflacionária na tarifa.

Por fim registramos que ausência de sistema de informação em tempo real
sobre a localização e o tempo de espera da condução contribui
significativamente para a sensação negativa de demora e consequente
descontentamento com o serviço. A existência de sistema nos moldes dos
vistos na Europa permitira ao usuário a otimização de seu tempo, pois ao
perceber que o próximo veículo chegará ao ponto em 10 minutos, poderá fazer
um lanche ou pagar uma conta. A deficiência na descrição de horários e
itinerários inviabiliza um melhor planejamento de deslocamento por parte do
usuário, muitas vezes acarretando em perda de tempo ou eleição d eopção
com menos conforto.
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Dentre inúmeros acréscimos, a comitiva que integrou a Missão internacional
pode presenciar o funcionamento de uma modelagem de transporte público
completamente distinta da existente no Rio Grande do Sul, especificamente por
três causas: a) gestão metropolitana e regionalizada, com a preponderância do
interesse regional sobre o local/municipal; b) gestão do sistema pública, com os
operadores privados se limitando a tão somente executar o transporte, sem
envolvimento com venda de passagens e bilhetes; c) passagens subsidiadas
pelo erário, com verba tributária especificamente vinculada ao transporte
público. Os subsídios chegam a 60% do custo operacional, ficando a tarifa
responsável por menos da metade da despesa; e d) as empresas operadoras
são remuneradas pelo serviço posto á disposição e não pelo número de
usuários que transporta.

Nesse diapasão podemos concluir que a modelagem adotada na organização
do transporte público nos municípios e região metropolitana do Rio Grande do
Sul apresenta diversos limitadores à melhoria da qualidade, redução do tempo
de viagem e eficiência das linhas de transporte, e até mesmo da integração
tarifária.

Por outro lado, a mobilidade urbana e o transporte público hoje constituem
pautas temas centrais da agenda política local e nacional, merecendo destaque
na crescente e relevante dotação orçamentária no Orçamento-Geral da União.
Não obstante a existência de recursos orçamentários, o tema da mobilidade
ainda não consegue avançar pela inexistência de uma pactuação institucional
de gestão, nos moldes do ocorrido ainda nos anos 70 na Espanha e final dos
anos 80 em Portugal – período marcado pelo empoderamento da Autoridade
Metropolitana e a destinação de recursos tributários para o custeio do
transporte público.

Desse modo, concluímos que uma pactuação político-institucional, que envolva
concentração de competência em transporte público nas mãos da Autoridade
Metropolitana e a destinação de recursos tributários ao custeio do serviço são
fundamentais para alcançar o efetivo avanço de qualidade e eficiência tão
esperados pela população.

Também se faz necessário incluir na Política de Mobilidade Urbana,
instrumento legal e político que irá definir as diretrizes para a elaboração do
Plano Estadual de Mobilidade Urbana, os seguintes pontos:

1. Obrigar o Estado e os municípios a atualizarem suas legislações que
compreendam pontos de convergência e coincidência com o tema da
mobilidade urbana, como planos diretores, códigos de obras, códigos de
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posturas, código tributário e outros. Isso necessita definir e reconhecer o
caráter transversal da política de mobilidade;

2. Conter critérios sustentáveis de concessões de isenção, diminuição ou
diferimento tributário que priorizem, nesta ordem, o pedestre, o transporte não-
motorizado, e o transporte coletivo preferencialmente movido por tecnologias
de propulsão limpas, alternativas ou híbridas;

3. Elaboração de estudos de flexibilização do horário de trabalho, desde que
não prejudiquem o atendimento ao cidadão e os resultados do trabalho, e
fixação de mecanismos que favoreçam programas de incentivo à carona
solidária, em locais de grande concentração de servidores, empregados e
colaboradores, especialmente no serviço público;

4. Facilitação de acesso ao crédito público para a elaboração dos planos
estadual, metropolitano e municipais de mobilidade urbana, em razão do alto
custo dos estudos técnicos e pesquisas necessárias à sua elaboração;

5. O Estado do Rio Grande do Sul, através da METROPLAN, deverá
regulamentar a lei da Política de Mobilidade Urbana, para estabelecer o
conteúdo mínimo de um plano municipal de mobilidade urbana ser considerado
válido. Caberá também à METROPLAN, na condição de órgão técnico de
planejamento metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, prestar suporte
técnico para elaboração dos planos de mobilidade urbana dos municípios que
integram regiões metropolitanas e aglomerados urbanos;

6. Definir critérios e programas que garantam ao usuário acesso à informação,
referente ao custo, ao custeio, ao trajeto e ao tempo de espera, no âmbito do
transporte público;

7. Estabelecer critérios sociais e de classe para a concessão de gratuidades e
isenções parciais no transporte coletivo;

8. Fixar critérios metodológicos que unifiquem a sistemática de aferição da
planilha de custo do transporte público, coletivo e individual, favorecer a
publicidade desta planilha, ofertando amplo acesso à coletividade, bem como
somente autorizar elevação ou redução de tarifa após aprovação do respectivo
conselho;

9. Fixar critérios de redução da idade média da frota de veículos coletivos em
05 (cinco) anos para os utilizados no transporte urbano e metropolitano e15
(quinze) anos para os utilizados no transporte intermunicipal, até o ano de
2020;
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10. Estabelecer programas de restrição do uso do automóvel;

11. Conter critérios de destinação de percentual de multas de trânsito e receita
com estacionamento regulamentado (tipo zona azul) a ser revertido nas
prioridades do plano de mobilidade, especialmente requalificação e
reconstrução de calçadas, transportes não-motorizados e transporte coletivo;

12. Determinar que cidades acima de 80.000 (oitenta mil) habitantes deverão
elaborar e aprovar Plano de Transporte de Cargas; e

13. Determinar a fixação de regras para adoção de indicadores de gestão em
mobilidade urbana que possam minimamente apresentar séries históricas que
apontem a evolução e os avanços obtidos com o plano de mobilidade urbana.

Fica aqui registrado que a aprovação do presente relatório não marca o
encerramento de uma Comissão Temporária Especial, mas sim inaugura a
promoção do debate sobre a Mobilidade Urbana à categoria de pauta
permanente desta Assembleia, conhecida como A Casa dos Grandes Debates.
Muito mais do que encerrar um estudo, inauguramos agora a permanente
discussão da mobilidade urbana em âmbito estadual, em todas as suas
dimensões, para que possamos fomentar a construção do nosso conceito
regional de mobilidade, mas principalmente, que estes conceitos transpassem
as fronteiras da teoria e possam se estender à realidade e de fato influir e
melhorar a qualidade de vida do povo gaúcho!

É o relatório.

Palácio Farroupilha, em

Dep. Nelsinho Metalúrgico – PT
Relator
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PLANO ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA
PROPOSTA DE SUBSTITUTIVO AO PL N. 66/2013

A Comissão também julgou atualizar o Projeto de Lei n. 66/2013, que trata da
Política Estadual de Mobilidade Urbana, com vistas a contemplar as
contribuições colhidas ao longo dos trabalhos. Segue o texto proposto, sob a
forma de um Substitutivo ao referido PL:

Projeto de Lei nº 66 /2013
Substitutivo n. ____

Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana no âmbito do Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana do Rio Grande
do Sul, com o objetivo de promover a integração dos modais de transporte e a
melhoria dos sistemas de acessibilidade e mobilidade dos cidadãos, em
consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 12.587 de 3 de janeiro de
2012.

Art. 2º A Política Estadual de Mobilidade Urbana do Rio Grande do Sul reger-
se-á sob os seguintes princípios:
I – Priorização do pedestre, do transporte não-motorizado e do transporte
coletivo;
II – Eficiência e eficácia na prestação dos serviços prestados à população;
III – Acessibilidade universal;
IV – Promoção da qualidade de vida;
V – Proteção ambiental;
VI – Justiça social;
VII – Equidade de direitos.
Parágrafo único. A Política Estadual de Mobilidade Urbana deverá privilegiar a
integração dos diferentes modais de transportes.

Art. 3º A Política Estadual de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II – promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se
refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas
cidades;
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V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana; e
VI – diminuir os congestionamentos nas cidades

Art. 4º É do escopo da Política Estadual de Mobilidade Urbana do Rio Grande
do Sul, o aprimoramento da relação custo / benefício dos serviços essenciais
de transporte urbano, público, privado, motorizados ou não, à disposição da
sociedade.
§ 1.º A política tarifária do transporte público coletivo atenderá as diretrizes da
equidade e
eficiência na prestação dos serviços, a contraprestação do usuário dentro do
princípio da modicidade tarifária, publicidade e transparências quanto aos
benefícios tarifários, e estabelecimento de parâmetros de qualidade para a
prestação dos serviços.
§ 2.º A tarifa deverá atender aos princípios elencados no art. 2º.
§ 3.º Estão ao alcance do disposto neste artigo, os estacionamentos públicos,
privados ou explorados mediante concessão.
§ 4.º O Poder Público poderá implementar os dispositivos necessários para o
efetivo controle social dos referidos serviços.

Art. 5º A Política Estadual de Mobilidade Urbana do RS estará orientada pelas
seguintes diretrizes para sua efetivação:
I – acessibilidade universal;
II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas
e ambientais;
III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;
V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes
modos e serviços, proporcionando que concessões de isenções, diminuições
ou diferimentos tributários priorizem, nesta ordem, o pedestre, o transporte
não-motorizado, e o transporte coletivo preferencialmente movido por
tecnologias de propulsão limpas, alternativas ou híbridas;
VIII – equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
IX – implementação de equipamentos de segurança e tecnologias disponíveis
que visem a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.
X – integração dos diferentes modelos de mobilidade (carro, bicicleta,
transporte coletivo e a pé)
XI – priorização na mobilidade do pedestre com a padronização das calçadas e
com a institucionalização do código do pedestre;
XII – Incentivo ao ciclismo, através de bicicletas com bicicletários, ciclofaixas e
ciclovias e sua integração;
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XIII – acesso a todas as informações sobre diferentes modelos de transporte,
especialmente referentes ao custo, ao custeio, ao trajeto e ao tempo de espera,
com favorecimento à integração do sistema de bilhetagem eletrônica;
XIV – o subsídio da tarifa ao transporte coletivo e público, conforme lei federal,
com política definida de gratuidades e isenções parciais que levem em conta
critérios sociais e de classes;
XV – incentivo a vida útil do automóvel com política pública de descarte de
automóveis;
XVI – incentivo ás políticas de restrição ao uso do automóvel individual e de
uso privado podendo tal restrição, ser abatida na tarifa do transporte coletivo;
XVII – estabelecer critérios e restrições quanto a construção de edifícios
garagens;
XVIII – elaborar estudos de flexibilização do horário de trabalho, desde que não
prejudiquem o atendimento ao cidadão e os resultados do trabalho, e fixação
de mecanismos que favoreçam programas de incentivo à carona solidária, em
locais de grande concentração de servidores, empregados e colaboradores,
especialmente no serviço público;
XIX – controle social e regulação efetiva;
XX – erradicação da tração animal para transporte de cargas;
XXI – fixação de critérios metodológicos que unifiquem a sistemática de
aferição da planilha de custo do transporte público, coletivo e individual,
favorecer a publicidade desta planilha, ofertando amplo acesso à coletividade,
bem como somente autorizar elevação ou redução de tarifa após aprovação do
respectivo conselho;
XXII – fixação de critérios de redução da idade média da frota de veículos
coletivos em 05 (cinco) anos para os utilizados no transporte urbano e
metropolitano e15 (quinze) anos para os utilizados no transporte intermunicipal,
até o ano de 2020;
XXIII – estabelecer critérios de destinação de percentual de multas de trânsito
e receita com estacionamento regulamentado (tipo zona azul) a ser revertido
nas prioridades do plano de mobilidade, especialmente requalificação e
reconstrução de calçadas, transportes não-motorizados e transporte coletivo;
XXIV – determinar que cidades acima de 80.000 (oitenta mil) habitantes
deverão elaborar e aprovar Plano de Transporte de Cargas; e
XXV – estabelecer critérios de destinação de percentual de multas de trânsito e
receita com estacionamento regulamentado (tipo zona azul) a ser revertido nas
prioridades do plano de mobilidade, especialmente requalificação e
reconstrução de calçadas, transportes não-motorizados e transporte coletivo.
§ 1º Dentre as exceções a que se refere este artigo, estão os transportes de
valores, cuja aplicabilidade legal, no que se refere ao livre trânsito e parada
livre, não encontra consonância com os dispositivos deste Projeto de Lei, não
sendo, também, acolhida pela Lei Federal nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012.
§ 2º O Estado do Rio Grande do Sul e os municípios que pertencem ao seu
território deverão atualizar suas legislações que compreendam pontos de
convergência e coincidência com o tema da mobilidade urbana, como planos
diretores, códigos de obras, códigos de posturas, código tributário e outros.
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§ 3º Caberá ao Estado do Rio Grande do Sul, através da METROPLAN,
regulamentar a lei da Política de Mobilidade Urbana, para estabelecer o
conteúdo mínimo de um plano municipal de mobilidade urbana ser considerado
válido. A METROPLAN, na condição de órgão técnico de planejamento
metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, poderá prestar suporte técnico
para elaboração dos planos de mobilidade urbana dos municípios que integram
regiões metropolitanas e aglomerados urbanos.
§ 4º O Estado do Rio Grande do Sul, através da METROPLAN, poderá
estabelecer regras para adoção de indicadores de gestão em mobilidade
urbana que possam minimamente apresentar séries históricas que apontem a
evolução e os avanços obtidos com o plano de mobilidade urbana.
§ 5º O Estado do Rio Grande do Sul poderá facilitar acesso ao crédito público
para a elaboração dos planos estadual, metropolitano e municipais de
mobilidade urbana, em razão do alto custo dos estudos técnicos e pesquisas
necessárias à sua elaboração

Art. 6º O Plano Estadual de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação
da Política Estadual de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios,
os objetivos e as diretrizes da Lei Federal e Estadual, bem como:
I – os serviços de transporte público coletivo;
II – a circulação viária;
III – as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;
IV – a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
V – a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e
os não motorizados;
VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura
viária;
VII – os polos geradores de viagens;
VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
IX – as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;
X – os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público
coletivo e da
infraestrutura de mobilidade urbana; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os
demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser
elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os
respectivos planos diretores ou neles inserido.
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o
Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e
no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e
por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 03 (três) anos da
vigência desta Lei.
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§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana
na data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 03 (três) anos de
sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, o estado poderá impedir de
repassar recursos orçamentários estaduais destinados à mobilidade urbana até
que atendam à exigência desta Lei.

Art. 7º O Planejamento Público e dos sistemas de Mobilidade Urbana são
instrumentos obrigatórios para a Política Estadual de Mobilidade Urbana,
devendo existir em harmonia com os Planos Diretores municipais, com o
atingimento dos mesmos critérios de Interesse Público e Justiça Social
emanados dos princípios e diretrizes já delineados.
Parágrafo único – O Poder Público municipal poderá adotar elementos de
consulta popular para o planejamento orçamentário das obras viárias segundo
os termos desta lei.

Art. 8º O Poder Público municipal poderá promover círculos de debates
regionais visando a integração dos interesses das diversas comunidades em
relação a mobilidade intermunicipal.

Art. 9º A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização,
avaliação e controle da Política Estadual de Mobilidade Urbana será
assegurada pelos seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados com representantes do Poder Executivo Municipal, da
Sociedade Civil e dos prestadores de serviços;
II – audiências públicas, círculos de debates, seminários e outros do âmbito da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul;
III – processos sistemáticos de avaliação do nível de satisfação dos cidadãos
usuários dos serviços de transporte publico, coletivo, privado ou individual,
motorizados ou não, bem como considerações sobre obras viárias, sinalização
e comunicação.

Art. 10. Os espaços destinados a espetáculos culturais e esportivos, deverão
adequar-se em seu projeto às normas internacionais de segurança em face da
ocorrência de sinistros – incêndio, desabamento ou inundação.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, em

Deputados Signatários

JUSTIFICATIVA

O trabalho desenvolvido pela Comissão Especial de Mobilidade Urbana
possibilitou, no contato com os órgãos técnicos de planejamento dos governos,
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a academia, autoridades públicas e privadas e a sociedade civil organizado, a
coleta de novas informações, dados e diretrizes, impondo uma atualização ao
Projeto de lei n. 66/2013, que se encontra em discussão nesta Casa
Legislativa.
O relatório aprovado apontou a necessidade de se fazer incluir na Política
Estadual de Mobilidade Urbana, instrumento legal e político que irá definir as
diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Mobilidade Urbana, os
seguintes pontos:

1. Obrigar o Estado e os municípios a atualizarem suas legislações que
compreendam pontos de convergência e coincidência com o tema da
mobilidade urbana, como planos diretores, códigos de obras, códigos de
posturas, código tributário e outros. Isso necessita definir e reconhecer o
caráter transversal da política de mobilidade;
2. Conter critérios sustentáveis de concessões de isenção, diminuição ou
diferimento tributário que priorizem, nesta ordem, o pedestre, o transporte não-
motorizado, e o transporte coletivo preferencialmente movido por tecnologias
de propulsão limpas, alternativas ou híbridas;
3. Elaboração de estudos de flexibilização do horário de trabalho, desde que
não prejudiquem o atendimento ao cidadão e os resultados do trabalho, e
fixação de mecanismos que favoreçam programas de incentivo à carona
solidária, em locais de grande concentração de servidores, empregados e
colaboradores, especialmente no serviço público;
4. Facilitação de acesso ao crédito público para a elaboração dos planos
estadual, metropolitano e municipais de mobilidade urbana, em razão do alto
custo dos estudos técnicos e pesquisas necessárias à sua elaboração;
5. O Estado do Rio Grande do Sul, através da METROPLAN, deverá
regulamentar a lei da Política de Mobilidade Urbana, para estabelecer o
conteúdo mínimo de um plano municipal de mobilidade urbana ser considerado
válido. Caberá também à METROPLAN, na condição de órgão técnico de
planejamento metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, prestar suporte
técnico para elaboração dos planos de mobilidade urbana dos municípios que
integram regiões metropolitanas e aglomerados urbanos;
6. Definir critérios e programas que garantam ao usuário acesso à informação,
referente ao custo, ao custeio, ao trajeto e ao tempo de espera, no âmbito do
transporte público;
7. Estabelecer critérios sociais e de classe para a concessão de gratuidades e
isenções parciais no transporte coletivo;
8. Fixar critérios metodológicos que unifiquem a sistemática de aferição da
planilha de custo do transporte público, coletivo e individual, favorecer a
publicidade desta planilha, ofertando amplo acesso à coletividade, bem como
somente autorizar elevação ou redução de tarifa após aprovação do respectivo
conselho;
9. Fixar critérios de redução da idade média da frota de veículos coletivos em
05 (cinco) anos para os utilizados no transporte urbano e metropolitano e15
(quinze) anos para os utilizados no transporte intermunicipal, até o ano de
2020;
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10. Estabelecer programas de restrição do uso do automóvel;
11. Conter critérios de destinação de percentual de multas de trânsito e receita
com estacionamento regulamentado (tipo zona azul) a ser revertido nas
prioridades do plano de mobilidade, especialmente requalificação e
reconstrução de calçadas, transportes não-motorizados e transporte coletivo;
12. Determinar que cidades acima de 80.000 (oitenta mil) habitantes deverão
elaborar e aprovar Plano de Transporte de Cargas; e
13. Determinar a fixação de regras para adoção de indicadores de gestão em
mobilidade urbana que possam minimamente apresentar séries históricas que
apontem a evolução e os avanços obtidos com o plano de mobilidade urbana..

Neste cenário, os membros da referida Comissão Especial apresentam o
presente Substitutivo.

Deputados Signatários
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ANEXOS

Encontram-se aqui anexados os dados obtidos através de pesquisa dirigida
aos Municípios gaúchos e disponibilizada no portal da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul (http://www.al.rs.gov.br/site/)


