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RELATÓRIO DO QUESTIONÁRIO ON-LINE 

ENQUETE DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
DE PASSO FUNDO – RS

A  construção  coletiva  do  Plano  Diretor  tem  como  essência  definida  no  roteiro  metodológico  a

participação  dos  diferentes  setores  sociais  e  da  comunidade  em  geral,  por  meio  da  realização  de

atividades presenciais como audiências, oficinas, reuniões, seminário, conferência e outros espaços de

interlocução com o objetivo de ampliar o alcance do processo participativo.

O método do processo participativo da revisão se sustenta principalmente em estratégias e dinâmicas

realizadas em eventos com diferentes formatos, realizadas ao longo das etapas do processo, em locais

diversificados, descentralizando e ampliando as oportunidades de participação e debate.  

A  aplicação  do  questionário  reforça  o  entendimento  do  Munícipio  a  respeito  da  importância  da

participação da comunidade na elaboração do novo Plano, conforme estabelecido na metodologia da

revisão do Plano Diretor. 

Esta foi mais uma oportunidade de participação da comunidade para coleta de contribuições e sugestões

da sociedade a partir de um processo de debate interativo sob viés de realizar a leitura comunitária e a

construção coletiva do diagnóstico. 

Como  proposto  na  metodologia,  durante  a  revisão  a  equipe  técnica  busca  disponibilizar  diferentes

formatos de consulta pública, ampliando os espaços e oportunidades de participação da sociedade. A

ferramenta eletrônica permitiu acesso à população através de um canal de comunicação muito utilizado

no mundo todo, configurando-se uma inovação no formato tradicional de consulta pública. Através da

internet, valendo-se de um formulário eletrônico, foram disponibilizadas questões relativas aos temas

definidos na metodologia, tais como: mobilidade, equipamentos, ocupação do território, desenvolvimento

econômico, participação social, entre outros. 

Este documento descreve a aplicação do questionário On Line, realizado durante a etapa de diagnóstico

(etapa 2) da Revisão do Plano Diretor disponibilizado para a comunidade no site www.pmpf.rs.gov.br  .   

Na figura 3.4.1. é apresentado o questionário utilizado. 



OBS: clicando no link indicado acima era possível ampliar o mapa e verificar o endereço e o setor/bairro



de  residência  do  respondente.   O  respondente  seleciona  a  aba  “escolher”  e  informa  a  região  do

município em que mora, conforme opções disponíveis: 

SETOR 01 -  Região do Bairro “Centro e Vila Vergueiro";  SETOR 02 -  Região do Bairro

Boqueirão/ Vila Operária/ Vila Independente/ Lot. Pampa/ Sechi/ Menino Deus/ Vila Berthier/

Morada da Colina/; SETOR 03 - Região do Bairro Vera Cruz/ Lot. Nonoai/ Dona Eliza/ Par.

Leão XIII/ São Bento/ Hípica;  SETOR 04 - Região do Bairro Petrópolis/ Lot. Invernadinha

(Distrito  Industrial)/  Lot.  Cidade  Universitária;  SETOR  05 -  Região  do  Bairro  São  Luiz

Gonzaga/ Parque Farroupilha/ Lot. Manoel Corralo/ Lot. Nova Estação/ Vila Entre Rios/ Vila

Ferroviária/ Vila Isabel/ Parque Bela Vista;  SETOR 06 - Região do Bairro "Vila Cruzeiro"/

Vila Alice; SETOR 07 - Região do Bairro Lucas Araújo/ Vila Schel/ Vila Reis/ Vila Simon/ Vila

Carmen/ Lot. P. Don Rodofo; SETOR 08 - Região do Bairro Santa Marta / N. Sª Aparecida/

Lot. J. América/ Vila Donária/ Vila 20 de Setembro/ Lot. Força e Luz; SETOR 09 - Região do

Bairro Integração /  Vila Xangrilá/  Lot. Jaboticabal/  Bairro Recreio/ Jerônimo Coelho/ Lot.

Boqueirão/ Lot. Parque do Sol ou Viajantes/ Lot. Morada do Sol/ Vila Ipiranga; SETOR 10 -

Região do Bairro "Vila Victor Issler"; SETOR 11 - Região do Bairro São José/ Lot. Leonardo

Ilha I  e II/  Lot.  da Brigada Militar/ Campus da UPF;  SETOR 12 -  Região do Bairro São

Cristovão/ Bairro Ricci/ J. André Rebechi/ Bairro Copacabana/ Lot. César Santos/ Lot. São

Cristóvão II/  Lot.  Via  Sul/  Lot.  Stº.  Antônio;  SETOR 13 -  Região  do Bairro  Roselândia;

SETOR 14 - Região do Bairro "Vila Mattos"/ Vila Mattos/ Parte do Lot. Via Sul; SETOR 15 -

Região do Bairro Annes "Vila Fátima e Vila Annes"/ Parte Vila Dona Eliza/ Sta. Terezinha;

SETOR 16 -  Região  do Bairro  José Alexandre  Zachia;  SETOR 17 -  Região  do  Bairro

Valinhos "Loteamento Industrial e São Lucas"/ Lot. Pio II/ Parque dos Comerciàrios/ Distrito

Industrial  (Valinhos);  SETOR  18 -  Região  do  Bairro  "Vila  Luiza"/  Vila  Tupinambá/  Vila

Jardim/ Vila Ambrozina/ Vila Boa Vista/ Vila Guilherme Morch/ Lot. Edu Reis; SETOR 19 -

Região do Bairro "Vila Rodrigues"/ Vila Popular; SETOR 20 - Região do Bairro "Vila Santa

Maria"/ Vila Reinaldo Patussi/ Lot. Vila Nova; SETOR 21 - Região do Bairro Planaltina/ Vila

Ivo Ferreira/ Bom Jesus/ Vila Planaltina/ Lot. Escola Rural/ Lot. Dom Felipe;  SETOR 22 -

Região do bairro Nenê Graeff/ Lot. Garden/ Lot. Nenê Graeff.

Após,  as  perguntas  foram  relacionadas  com  as  temáticas  abordadas  na  revisão  do  Plano  Diretor,

mobilidade,  equipamentos  urbanos,  ocupação  do  território,  entre  outros,  conforme  sequência

apresentada abaixo. 









Figura 1. Questionário utilizado

Destaca-se que o questionário consistiu no levantamento de opiniões e/ou percepções representativas

de um grupo de entrevistados, configurando uma sondagem, envolvendo uma parcela da população que

respondeu o questionário on line sobre assuntos de interesse da revisão do Plano Diretor. 

Considerando o contexto da revisão do Plano Diretor, buscou-se elucidar e formular diferentes questões

relativas ao planejamento  urbano dentro  de  uma conjuntura  de interesse geral,  através de enquete

disponibilizada na internet. 

Este  questionário  teve  como  objetivo  ouvir  a  opinião  da  comunidade  sobre  soluções  urbanas.  As

perguntas foram criadas para  que o  cidadão pudesse avaliar  assuntos como recuos,  verticalização,

calçadas, entre outros. 



O questionário ficou disponível para a comunidade durante 12 dias no período de 08 de agosto de 2018,

a partir das 8h15min até o dia 19 de agosto de 2018. 

Os  resultados  foram  analisados  e  a  média  das  opiniões  reflete  o  parecer  somente  daqueles  que

responderam as questões. 

A disponibilização  do  formulário  permitiu  o  envio  de  opiniões  da  comunidade  através  de  qualquer

computador conectado à internet.  O registro das respostas foi recebido pela equipe do município, que

realizou a sistematização dos resultados que servirão como subsídio dos trabalhos técnicos da etapa

posterior. Ao total foram 896 participações. 

Cada uma das contribuições da comunidade foram computadas no formulário  da plataforma  google

docs, ferramenta para a criação de formulários online gratuita baseada na Web oferecido pelo Google,

que permitiu a sistematização e a tabulação dos dados e respostas registradas no sistema. 

É valido ressaltar que como trata-se de uma enquete realizada por uma plataforma gratuita não houve

rigor  científico na coleta e tratamento de dados,  portanto,  foram observadas algumas repetições de

CPFs,  que  não  alteram  significativamente  os  resultados  por  constituírem menos  de  1%  destes.  O

principal objetivo era de ter um panorama geral da percepção que os cidadãos têm da cidade.

Os resultados da sistematização são apresentados a seguir.

RESULTADOS

Aproximadamente  900  pessoas  responderam  ao  questionário.  Inicialmente  os  respondentes

preencheram o CPF e o CEP e posteriormente informavam a faixa etária. A figura 3.4.2 apresenta a faixa

etária dos respondentes. 

Figura 2.. Faixa etária dos respondentes



Conforme pode ser observado na figura 01, a maior parte dos respondentes tinha entre 26 e 45 anos de

idade. Do total dos respondentes, 0,6% da população tinham até 16 anos, 19,9% da população tinha

entre 17 e 25 anos de idade, 25,5% tinham entre 26 e 35 anos, 29% tinham entre 36 e 45 anos, 14,4%

tinham entre 46 e 55 anos, 8,7% tinham entre 56 e 65 anos, 1,7% tinham 66 e 75 anos e 0,2% tinham

mais de 75 anos.

Verifica-se na figura 3.4.3, que 96,4% dos respondentes residem em Passo Fundo, e apenas 3,6% não. 

 

Figura 3. Residentes em Passo Fundo

A figura 3.4.4 demonstra o resultado dos dados relativos ao local de residência dos respondentes. 

Figura 4. Local de moradia dos respondentes 

De acordo com os dados a maior parte dos respondentes reside no setor 01, correspondendo a 35,2%

dos respondentes. Além disso, 8,4% residem no setor 02, 7,1% moram no setor 07, 6,3% residem no



setor 03, 5,4% moram no setor 19, 5,3% moram no setor 04, 4,6% moram no setor 10, 4,4 moram no

setor 12, 3,6% moram no setor 15, 2,7% moram no setor 05, outros 2,7% moram no setor 11, 2,7%

moram no setor 18, 2,2% moram no setor 09, 1,7% residem no setor 20, 1,5% moram no setor 21, 1,4%

residem no setor 08, outros 1,4% moram no setor 06, 1,2% moram no setor 22, 0,9% moram no setor 13,

0,6% moram no setor 14, 0,5% moram no setor 16 e 0,3% moram no setor 17. 

A figura 3.4.5 apresenta a divisão espacial configurada em 05 (cinco) regiões: Região Norte, Região Sul,

Região Leste, Região Oeste e Região Centro, definida na metodologia. 

Figura 5: Mapa divisão regional

A Região Norte é composta pelos setores: 15, 03, 10, 16 e 17. A Região Sul é composta pelos setores:

07, 06, 20, 12, 14, 21 e 13. A Região Leste é composta pelos setores: 04,05 e 11. A Região Oeste é

composta pelos setores: 02, 22, 18, 08 e 09. A Região Centro é composta pelos setores: 01 e 19. 

Considerando a divisão das regiões e as respostas do local de moradia dos respondentes, temos o

apresentado no quadro 3.4.1:

Quadro 3.4.1: Mapa divisão regional

Região Percentual

Centro 40,6%

Norte 15,3%

Leste 10,7%

Sul 20,3%

Oeste 13,2%



Verifica-se que 40,6% dos respondentes residem na região do centro, 20,3% residem na região Sul,

15,3% residem na região Norte, 13,2% residem na região Oeste e 10,7% residem na região Leste.

Com relação aos meios de deslocamento, 67,3% dos respondentes informaram que se locomovem por

meio  de  transporte  particular,  16,9% informaram que  se  deslocam de transporte  público,  15,1% se

deslocam a pé e 0,8% se locomovem de bicicleta, vide figura 3.4.6. 

Figura 6. Meio de locomoção dos respondentes

No questionário foi apresentada a hierarquização viária prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

sendo pedestre, ciclista, transporte público e transporte particular e solicitada a concordância ou não dos

respondentes com relação a estruturação da cidade observando esta hierarquização.  Os resultados

apontam que 89,1% concordam e 10,9% discordam que a cidade se estruture conforme a hierarquização

viária do Código de Trânsito Brasileiro, conforme pode ser observado na figura 3.4.7.  

Figura 7. Concordância/discordância hierarquização viária do CTB

Com relação à criação de faixas preferenciais para ônibus em algumas vias estruturadoras o resultado

aponta  que  93,3%  dos  respondentes  manifestaram-se  a  favor  e  6,7%  contra,  conforme  pode  ser

verificado na figura 3.4.8. 



 

Figura 8. Criação de faixas preferenciais de ônibus 

Em relação à ampliação do percurso das ciclovias e dos pontos de bicicletas compartilhadas, verifica-se

que 88,3% dos respondentes manifestaram-se a favor e 11,7% contra, conforme pode ser verificado na

figura 3.4.9. 

Figura 9. Ampliação de percurso de ciclovia e pontos de bicicleta compartilhada 

O questionário averiguou o interesse de utilização pela população de um sistema de ciclovias, seguro e

conectado. Os resultados apontam que 75,7% da população informaram que caso houvesse o sistema

de ciclovias utilizariam e 24,3% não utilizaria, figura 3.4.10.

Figura 10. Utilização do percurso de ciclovia 

Na sequência, foi questionado sobre a utilização da ciclovia para trabalho e lazer. Os resultados apontam

que 61,8% não utilizariam a ciclovia para trabalho e 38,2% dos respondentes utilizariam a ciclovia para

trabalho, conforme figura 3.4.11. Com relação à utilização da ciclovia para lazer, 92% dos respondentes



informaram que utilizariam a ciclovia para lazer e 8% informaram que não utilizariam, de acordo com a

figura 3.4.12. 

Figura 11. Utilização da ciclovia para trabalho Figura 12. Utilização da ciclovia para lazer

Quanto  à  criação  de  vias  de  lazer  nos  finais  de  semana,  os  resultados  apontam  que  92,1%  são

favoráveis a criação e 7,9% são contrários, de acordo com a figura 3.4.13. 

 

Figura 13. Criação de vias de lazer nos finais de semana

Foi avaliada a percepção da comunidade em relação às calçadas da região central considerando sua

dimensão e a sua qualidade. Com relação à dimensão, 48,7% consideram as calçadas de bom tamanho,

44,8% consideram as calçadas estreitas,  3,7% consideram as calçadas largas e 2,8% classificaram

como inexistentes, vide figura 3.4.14. 

Figura 14. Dimensões das calçadas - região

central

Figura 15. Qualidade das calçadas - região central

Quanto à qualidade das calçadas da região central,  60% consideram as calçadas razoáveis,  34,8%

classificaram como ruins e 5,2% enquadraram como bem estruturadas, conforme figura 3.4.15.



A percepção da comunidade em relação às calçadas do bairro também foi  avaliada.  No geral,  com

relação à dimensão, 42,8% consideram as calçadas de bom tamanho, 31,1% consideram as calçadas

estreitas,  23,5% classificaram como inexistentes  e 2,8% consideram as  calçadas largas,  vide  figura

3.4.16. 

Figura 16. Dimensões das calçadas - bairro Figura 17. Qualidade das calçadas - bairro

Quanto à qualidade das calçadas da região central, 57,5% consideram as calçadas razoáveis, 36,5%

classificaram como ruins e 6% enquadraram como bem estruturadas, conforme figura 3.4.17.

A classificação geral das calçadas conforme o bairro de cada respondente é apresentada na figura 

3.4.18. 



Figura 18. Percepção dimensões das calçadas por bairro



Considerando as respostas de cada bairro, observa-se que a maioria dos respondentes classificaram os

setores 01, 02, 03, 06, 07, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 como calçadas de bom tamanho. Já nos setores 04,

05, 08, 09, 10, 11,13, 14, 16, 22 a maioria dos respondentes consideram as calçadas inexistentes.

Os respondentes avaliaram a boa oferta de moradia, trabalho, serviços, comércio e lazer no bairro.  A

figura  3.4.19  apresenta  a  média  dos  resultados,  sendo  possível  observar  que  a  maior  parte  dos

respondentes  considera  que  há  boa  oferta  de  moradia,  de  serviços  e  de  comércio.  Entretanto,

consideram que não há boa oferta de trabalho e de lazer no bairro. 

Figura 19. Boa oferta de moradia, trabalho, serviços, comércio e lazer no bairro

Considerando  as  respostas  de  cada  bairro,  observam-se  na  figura  3.4.20  que  a  maioria  dos

respondentes considerou boa oferta e moradia, com exceção dos setores 16 e 17.

Figura 20. Oferta de moradia por bairro



Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.21 que a maioria dos respondentes

considera que não há boa oferta de trabalho, com exceção dos setores 01, 12, 20 e 21.

Figura 21. Oferta de trabalho por bairro

Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.22 que a maioria dos respondentes

considera que não há boa oferta de serviços, com exceção dos setores 01, 02, 12, 20 e 21.

Figura 22. Oferta de serviços por bairro



Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.23 que a maioria dos respondentes

considera que há boa oferta de comércio. Entretanto, alguns respondentes consideram que não há boa

oferta, correspondendo aos setores 06, 07, 08, 09,10, 11, 13, 14, 17, 18 e 22.

Figura 23. Oferta de comércio por bairro

Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.24 que a maioria dos respondentes

considera que não há boa oferta de lazer.  Entretanto, alguns respondentes consideram que há boa

oferta, correspondendo aos setores 01, 04, 10 e 19.

Figura 24. Oferta de lazer por bairro



A comunidade foi questionada se gostaria de mais feiras e atividades de lazer ao ar livre, como oficinas,

projetos culturais, etc. conforme pode ser verificado na figura 3.4.25, 88,4% dos respondentes gostariam

e 11,6% não.   

Figura 25. Oferta de feiras e atividades de lazer ao livre

Os respondentes avaliaram a oferta de saúde, educação e segurança no bairro classificando como bom

regular ou ruim. A figura 3.4.26 apresenta a média dos resultados, sendo possível observar que a maior

parte dos respondentes classificou como bom os serviços de educação e ruim os serviços de segurança.

Entretanto, praticamente houve um empate na avaliação dos serviços de saúde, classificando entre bom

e regular. 

Figura 26. Oferta de serviços de educação, saúde e segurança no bairro

Considerando as respostas de cada bairro,  observa-se na figura 3.4.27 que 39% dos respondentes

classificaram como bom os serviços de saúde, 38% classificaram como regular e 23% como ruim.



Figura 27. Oferta de serviços de saúde por bairro

Considerando as respostas de cada bairro,  observa-se na figura 3.4.28 que 48% dos respondentes

classificaram como bom os serviços de educação, 37% classificaram como regular e 15% como ruim.

Figura 28. Oferta de serviços de educação por bairro

Considerando as respostas de cada bairro,  observa-se na figura 3.4.29 que 46% dos respondentes

classificaram como ruim os serviços de segurança, 43% classificaram como regular e 11% como bom.



Figura 29. Oferta de serviços de segurança por bairro

Quanto  à  adoção  de  medidas  inovadoras  que  estão  implantadas  em  cidades  referências  83,6%

manifestaram-se a favor e 16,4% contra, conforme figura 3.4.30.

Figura 30. Adoção de medidas inovadoras

Sobre o desenvolvimento tecnológico de Passo Fundo poder impulsionar a economia local e gerar novas

oportunidades, 98% dos respondentes manifestaram entendimento positivo e 2% negativo,  conforme

figura 3.4.31.



Figura 31. Desenvolvimento tecnológico pode impulsionar a economia local 

Quando questionados se as empresas locais deveriam ser motivadas pelo município a serem inovadoras

em suas áreas, 97,3% manifestaram-se a favor e 2,7% contra, conforme figura 3.4.32.

Figura 32. Motivação empresar locais - inovação 

Quanto à altura das edificações,  57,4% consideram adequado para o bairro edifícios mais  baixos e

42,6% consideram adequado edifícios mais altos, conforme figura 3.4.33.

Mais baixos

Mais altos 

Figura 33. Altura da edificação no bairro 



Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.34 que a maioria dos respondentes

informou considerar adequado para o seu bairro edifícios mais baixos, de até 05 pavimentos. Apenas os

respondentes residentes dos setores 01, 10 e 19 consideram adequado edifícios mais altos.

Figura 34. Altura edificações por bairro

Quanto ao uso misto nas edificações do bairro, valendo-se de edifícios onde o térreo é comercial e os

pavimentos superiores são residenciais, 80,3% manifestaram-se a favor e 19,7% contra, segundo figura

3.4.35.

Considerando as respostas de cada bairro, observa-se na figura 3.4.36 que a maioria dos respondentes

informou considerar adequado para o seu bairro. Apenas no setor 14 os respondentes informaram que

não gostariam de edifícios onde o térreo é comercial e os pavimentos superiores residenciais. 



Figura 36. Uso misto edificações por bairro

Os respondentes avaliaram as vagas de estacionamento no recuo frontal  com acesso pela calçada,

sendo que 51,8% manifestaram-se a favor e 48,2% contra, segundo figura 3.4.37.

Figura 37. Vagas de estacionamento no recuo

frontal 

Quanto ao estímulo para a implantação de áreas permeáveis no recuo frontal das edificações, 92,5%

dos respondentes manifestaram-se a favor e 7,5% contra, segundo figura 3.4.38.



Figura 38. Áreas permeáveis no recuo frontal

O questionário abordou a participação da comunidade nos canais abertos pela prefeitura relacionados ao

desenvolvimento urbano, 59,5% dos respondentes informaram que não costumam participar e 40,5%

manifestaram que participam, segundo figura 3.4.39.

Figura 39. Participação da comunidade 

Os  respondentes  avaliaram  se  gostariam  do  fornecimento  de  espaços  públicos  e  equipamentos  a

população pelo setor  privado.  Os resultados apontam que 90,4% dos respondentes informaram que

gostariam e 9,6% não gostariam, segundo figura 3.4.40.

Figura 40. Participação da comunidade 



                                                    

 

OFICINAS AVALIATIVAS 



positivo-negativo

Página 1

ETAPA 2 - OFICINAS AVALIATIVAS
CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE

REGIONAL LESTE SETOR 04 PETRÓPOLIS 21/02/2018
IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Priorizar e melhorar o transporte público Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

BAIRRO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Substituição da BR-285 por uma perimetral Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- BR-285: impactos, complexo, integração Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Sinaleira e melhorias no acesso Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Cemitério Petrópolis Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

REGIONAL LESTE SETOR 11 SÃO JOSÉ 22/02/2018
MUNICÍPIO

IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Melhorias nos trevos de acesso à cidade Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Identificação dos bairros da cidade Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Aumentar o IPTU dos terrenos baldios Gestão, participação e controle social Instrumentos do Estatuto da Cidade

- Dar mais utilidade ao parque da Roselândia Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Criação de um parque turístico na Pedreira Ergo Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Melhorar a demarcação dos bairros Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Corredor, terminal de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado 

- Parcerias público-privadas para fim de mobilidade Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Política para criação de edifício garagem Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Ligações viárias Centro/Grande São José/Petrópolis Mobilidade sustentável Transporte motorizado 

- Ligação viária rua Uruguai com a rua atrás na Cesa Mobilidade sustentável Transporte motorizado 

- Modernização sistemas “Prefeitura Inteligente” Gestão, participação e controle social Gestão, participação e controle social

- Melhorar rede de esgoto Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Espaços para prática de esportes e equipamentos Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

BAIRRO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Criar uma área industrial no bairro Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Instalação de um CAIS Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Melhorias de acessibilidade Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Instalação de câmera de videomonitoramento Outros Fiscalização

- Avançar com a regularização fundiária Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Acesso ao bairro pela Avenida Brasil Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Container comunitário Outros Gestão administrativa

- Qualificação e investimento alto de recursos 
no terminal – tráfego

- Sub-centros: investimentos e melhorias na 
estrutura e serviços dos bairros

- Estudo e projeto de urbanização para as 
ocupações existentes

- Unidade de conservação integrada com 

- Estudo e projeto de urbanização para as 
ocupações existentes
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Outros Infraestrutura

- Entrada UPF/Leonardo Ilha Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Melhorias acesso UPF Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Estudo viário Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Uso misto/ diversidade do comércio Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Caminhódromo/calçada nos canteiros Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

REGIONAL LESTE SETOR 05 SÃO LUIZ G. 24/02/2018
MUNICÍPIO

IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Terminais de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Ligações de bairro com o centro Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Plano de habitação popular Meio ambiente e ocupação do território Habitações e ocupações

- Créditos para quem tem renda baixa Gestão, participação e controle social Instrumentos do Estatuto da Cidade

- Novas empresas para emprego - foco indústrias Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Universidade federal Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Guarda municipal armada Outros Gestão administrativa

- Postos de policiais Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

Outros Infraestrutura

- Projetos habitacionais Meio ambiente e ocupação do território Habitações e ocupações

- Reestruturação do sistema de saúde e educação Outros Gestão administrativa

- Instalação de câmeras de vigilância Outros Gestão administrativa

- Áreas de lazer e recreação Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Policiamento comunitário Outros Gestão administrativa

- Ponte/túnel - via de ligação Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Viaduto Annes - Petrópolis Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Terminal de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Plano municipal de habitação popular Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Feiras de bairro Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Iluminação mais próxima das paradas de ônibus Outros Infraestrutura

- Criação de associação comunitária para ocupações Outros Gestão administrativa

- Mais especialidades e remédios nas unidades de saúde Outros Gestão administrativa

- Agente de saúde para as ocupações Outros Gestão administrativa

- Acompanhamento do conselho tutelar nas ocupações Outros Gestão administrativa

- Demarcação de ZEIS Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- MCMV por entidades e faixa 1 Meio ambiente e ocupação do território Habitações e ocupações

BAIRRO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Academia ao ar livre Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Farmácia popular no posto Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Feiras de bairro Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

-Praça para lazer Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Iluminação e limpeza da BR-285 por conta da 
prefeitura e não do DNIT

- Aumento de índices construtivos no eixo 
indutor das avenidas

- Requalificação dos canteiros da Avenida 
Padre Vieira e Nova Olinda

- Iluminação na BR-285 (São José - Parque Farroupilha)



positivo-negativo
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- Sinalização Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Ampliação de escola infantil Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Ensino médio no bairro Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Mais segurança próximo às escolas Outros Gestão administrativa

- Demarcação de ZEIS Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Educação infantil no bairro Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Escola de turno integral Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Capela mortuária Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Trazer o segundo grau Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos Sociais

- Programas habitacionais Meio ambiente e ocupação do território Habitações e ocupações

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Cursos de capacitação Leão XIII, universidade popular
Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Fomentar a geração de indústrias Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Gestão, participação e controle social Gestão, participação e controle social

- Regularização das ocupações Meio ambiente e ocupação do território Habitações e ocupações

- Nova praça: arborizada Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Campo de futebol/vôlei Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Ampliar transporte escolar Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Ampliar linhas de transporte público Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Melhorar a sinalização das vias do bairro Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Canalização do esgoto do presídio e tratamento Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Policiamento comunitário Outros Gestão administrativa

- Ampliar arborização das vias Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Lombada na Rua Ana Neri Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Atividades de lazer para jovens no final de 
semana - utilizar as escolas

- Ciclovia/ciclofaixa na Princesa Isabel, 
Aspirante Jenner, Av. Giavarina, etc

- Centro de bairro: farmácia, mercado, lojas, 
caixa eletrônico, lotérica
- Revitalizar o campo de futebol em frente ao 
predísio (muros, cercas, maior segurança na 
prática esportiva)

- Monitoramento das necessidades das 
periferias

- Redutores de velocidades nas vias do bairro e 
em frente às escolas



REGIONAL NORTE SETORES 03, 10, 15 28/2/2018

TEMA SUBTEMA
Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

TEMA SUBTEMA
Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Outros Gestão administrativa

CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE
VERA CRUZ

IDEIAS
- Corredor de ônibus
- Terminal de ônibus
- Terminal estudantes fora da cidade
- Horário carga e descarga
- Corredor de ônibus
- Remover estacionamento do Protásio ao IE

MUNICÍPIO

- Rede de esgoto
- Horta comunitária
- Porto seco (solução trânsito) no centro
- Feira de saúde no centro
- Políticas públicas para doação de áreas para pequenas empresas
- Programa de doação de árvores frutíferas para a população
- Escolas infantis em tempo integral
- Ligação viária – duplicação anel viário
- Possibilidade revisão via férrea
- Estudo trânsito e mobilidade
- Aumento policiamento comunitário

- Incorporar Planos de manejo municipais dos parques no Plano Diretor (Arlindo Hass e Pinheiro Torto)

- Conscientização para o trânsito
- Aumento da arborização (renovação)
- Dar incentivo nos impostos para quem fizer a calçada uniforme
- Fazer calçadas intercaladas com grama
- Delimitar/ marcar as vagas de estacionamento

BAIRRO
IDEIAS

- Turno integral nas escolas
- Retirada das invasões
- Não existem espaços comunitários
- Diversificar o comércio
- Formar grupos de comerciantes ou dar incentivo fiscal para adaptarem seus estabelecimentos aos 
deficientes
- Aumentar a verticalização
- Mais áreas de lazer
- Programar outras atividades nas áreas de lazer (leitura e recreação diversas)

- Melhorar cruzamento mercado Pasqualoto (Rua Antônio Prado esquina São Sebastião)

- Voltar estacionamento na rua Moacir da Motta Fortes
- Ciclovia na Av. Rio Grande
- Revitalização espaços públicos
- Corpo de bombeiros



Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

REGIONAL NORTE SETORES 16 E 17 3/3/2018

TEMA SUBTEMA
Outros Gestão administrativa

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

TEMA SUBTEMA
Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte não omotorizado

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Escola infantil
- Posto de saúde
- Monitoramento eletrônico
- Vias de acesso (av. Rio Grande/ BR-285)

- Maior fiscalização de trânsito

- Reestruturação av. Rio Grande
- Estacionamentos área central do bairro
- Novo espaço físico
- Semáforo Compre Bem Av. Rio Grande
- Área de lazer
- Fazer valer NBR 9050 nas calçadas
- Autorizar uso/ concessão terreno de particulares para uso estacionamento

ZACCHIA

IDEIAS
- Prevenção contra drogas
- Postos policiais nos bairros
- Sistema de esgoto
- Manutenção das ruas
- Melhorias na coleta de lixo
- Mais creches na região
- Mais escolas

MUNICÍPIO

- Agilidade no transporte escolar
- Sinalização das ruas
- Fechamento escola aberta
- Mais passarelas
- Mais lombadas eletrônicas
- Mais emprego
- Expandir perímetro urbano
- Empresas poluidoras mais longe
- Mais praças nos bairros

BAIRRO
IDEIAS

- Unidade de saúde
- Creche
- Mais linhas de ônibus, com mais frequência
- Melhorias na distribuição de água e luz
- Praça
- Calçamento das ruas
- Criação de parque industrial
- Área de lazer
- Pista de caminhada
- Posto policial



Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

- Melhoria acesso trevo
- Melhoria escolas
- Regularização fundiária
- Cumprimento lei da ZEIS
- Urbanização geral
- Saneamento

- Ter mais linhas de ônibus
- Transporte escolar entrar dentro do bairro (ocupação)
- Mais segurança

- Regularização
- Ouvir a comunidade e visitar
- Plano diretor atender mais os bairros do que o centro
- Cais mais estruturados
- Moradia
- Regularizar área
- Escolinha infantil
- Praças
- Posto de saúde



REGIONAL CENTRO SETOR 01 15/3/2018

TEMA SUBTEMA
Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Infraestrutura

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Criar mais áreas arborizadas
- Ruas arborizadas
- Ampliação da ciclovia para toda a cidade
- Aumento da TO de 10 para 12m
- Aumentar/ modernizar a mobilidade viária nos sentidos norte/ sul e leste/ oeste
- Aeroporto de cargas e pessoas
- Incentivo ao transporte ferroviário
- Novas áreas estritamente residenciais
- Empreendedorismo

- Qualificação das vias
- Rever estacionamento
- Expandir o centro
- Criar centros de bairro com serviços essenciais para moradores
- Corredor de ônibus
- Implantação de porto seco
- Construção de passarelas em locais movimentados (ex UPF)
- Rodoviária para uma das entradas da cidade
- Mais policiamento e câmeras de segurança

- Edifícios garagem
- Fiação elétrica subterrânea
- Padronização das calçadas e vagas de estacionamento – acessibilidade
- Adequação das espécies das árvores nas calçadas
- Corredor de ônibus fora dos canteiros da avenida Brasil
- Fomento saúde, educação, pesquisa
- Mobilidade urbana, alternativas ao veículo automotor particular
- Estudo para utilização melhor dos canteiros públicos na avenida Brasil

CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE
CENTRO

MUNICÍPIO
IDEIAS

- Limitar os índices construtivos em torno dos parques e praças para garantir luminosidade
- Mais ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas
- Calçadão público
- Ampliação das calçadas
- Padronização das calçadas



Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

TEMA SUBTEMA
Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Gestão administrativa

Outros Gestão administrativa

IDEIAS
- Possibilitar verticalização nas vias principais (vergueiro)
- Clínicas, restaurantes, escolas, escritórios (vergueiro)
- Tornar continuidade do centro (vergueiro)
- Possibilitar comércio e novos serviços no bairro (vergueiro)
- Uso misto (vergueiro)
- Educação para o trânsito aos diversos setores da cidade
- Ampliação do programa guardião

- Despoluição e preservação/ recuperação mata ciliar rio Passo Fundo
- Novo anel viário
- Novas áreas verdes e parques
- Criação parque público municipal com estruturas completas
- Transformação parque Arlindo Haas em parque municipal
- Planejamento trânsito prioridade pedestres
- Viadutos na BR-285 e no contorno da cidade
- Ligação entre as vias paralelas à Brasil – centro/ Petrópolis

BAIRRO

- Políticas para preservação patrimônio histórico e natural
- Criar zonas residenciais exclusivas
- Campanha cidade limpa
- Ligação nova sobre o rio Passo Fundo
- Treinamento manejo lixo junto aos recicladores
- Aumentar efetivo guarda de trânsito e melhorar sua eficiência
- Ampliar e mapear indústrias
- Rede elétrica subterrânea
- Ampliar área do estacionamento rotativo em um raio de mais ou menos 5 quadras

- Novas áreas verdes/ parques públicos
- Criar espaços de lazer e serviços nos bairros (Vera Cruz, São Cristovão)
- Retirar do centro estruturas que atraem público (ex Fórum)
- Bilhetagem eletrônica (ônibus)
- “Onda verde” semáforos
- Diversificar transporte público
- Distribuir transporte público em outras vias (central – Gare)
- Aplicativos de transporte (inserir)
- Descentralização do polo de saúde



Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Paisagem e Patrimônio

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Não verticalização (vergueiro)
- Uso exclusivo residencial (vergueiro)
- Usos institucionais
- Pontos de comércio no bairro (vergueiro)
- Preservar arquitetura histórica
- Espaço para vida noturna

- Flexibilização inteligente dos usos dos imóveis e índices construtivos
- Igualar o índice do bairro vergueiro com fátima
- Infraestrutura local – segurança, saúde e educação infantil por bairro
- Vergueiro como área comercial
- Mais equipamentos urbanos (fátima)
- Transposição calçadas em nível (vergueiro)
- Manutenção índices (vergueiro)
- Campanha cidade limpa
- Fiscalização comércios (vergueiro)

- Multifuncionalidade na vergueiro
- Restrição de altura
- Controle de empreendimento de grande porte
- Estudos de parques lineares nos recursos hídricos
- Reaproveitamento de ruas, estudo
- Rever estacionamento
- Rever vias de trânsito
- Manter o caráter residencial da vila vergueiro
- Redução de índices construtivos

- Legalização de comércio/ prestadores de serviços no bairro para gerar empregos e renda 
(vergueiro)

- Mais comércio no bairro para que as pessoas possam se deslocar a pé (vergueiro)
- Não verticalizar (vergueiro)
- Moron virar calçadão da fagundes até a Cel. Chicuta (centro)
- Central de ônibus no pátio da Gare (centro)
- Limitar índice construtivo nos bairros vergueiro, fátima
- Edifício garagem no centro
- Incentivo a edificações sustentáveis
- Descentralização do polo de saúde

- Pontos de integração para transporte urbano



Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

REGIONAL CENTRO SETOR 19 20/3/2018

TEMA SUBTEMA
Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Mobilidade sustentável Transporte  motorizado

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

TEMA SUBTEMA
Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Gestão, participação e controle social Gestão, participação e controle social

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Videomonitoramento
- Semáforos com controlador de velocidade
- Cobrar dos proprietários quanto à manutenção de calçadas e terrenos
- Ciclovia
- Mais horários de ônibus
- Árvores – pensar como plantar para não ser insegura

- Conscientizar a população – trânsito
- Plano setorial para cada bairro
- Ocupação melhor do parque da Gare durante a semana
- Utilizar terrenos com “pocket parks” – concessão de uso

BAIRRO
IDEIAS

- Limpar terreno ao lado leilão judicial – na rua da escola Tiradentes
- Cidade precisa ser ocupada
- Incentivo a parcerias público/ privadas

- Não verticalização (fátima)

RODRIGUES
MUNICÍPIO

IDEIAS
- Proprietário deveria ter direito de poda
- Levantamento de árvores, plano de urbanização
- Fechar a Moron
- Alargamento na esquina das calçadas
- Ruas com mão dupla, de grande movimento, ter “ilha” para ajudar na travessia

- Melhoria da pista de rolamento (fátima)
- Verticalização (vergueiro)
- Liberação de atividade comercial (vergueiro)



REGIONAL SUL SETORES 6,20,12,14 SÃO CRISTÓVÃO 4/4/2018

TEMA SUBTEMA

Outros Gestão administrativa

Outros Gestão administrativa

Gestão, participação e controle social Gestão, participação e controle social

- melhorar pavimentação das vias
Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Paisagem e Patrimônio

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Gestão administrativa

Outros Gestão administrativa

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

MUNICÍPIO

CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE

IDEIAS

- fiscalização e regularização de cassas

- políticas de ocupação para a população de baixa renda

- iptu progressivo para terrenos baldios

- qualificar o transporte coletivo
- transporte coletivo integrado

- ampliação das linhas e horários integrados

- aproveitamento melhor do terreno

- valorização maior do patrimônio histórico, artístico e paisagístico
- linha expressa de ônibus
- corredores de ônibus
- ampliar itinerários de ônibus

- sinalização bairros (nomenclatura)

- sinalização com nomes de bairros

- padronização de placas viárias
- creche integral

- revitalização da área urbana do rio Passo Fundo (preservação)

- regularização de obras irregulares

- unir as secretarias para facilitar o atendimento ao público

- feira de orgânicos em algum espaço da cidade

- plano diretor permitir residencial para comercial

- quiosque informação (turística)
- totens auto atendimento

- programa castração de cães de rua – junto com a upf

- aumentar a estrutura física e acessos ao aeroporto



Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

TEMA SUBTEMA
Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

BAIRRO

- revitalização do rio Passo Fundo

- criar trevo no CD da São João
- ir com ciclovia ate a caravela

- fazer projeto de trevo na entrada da cidade

IDEIAS
- ciclovia Presidente Vargas
- faixas elevadas

- organização melhor do transito

- projetos de áreas (parques) verdes

- iluminação melhor no bairro

- 100% saneamento básico no bairro

- resgatar espaços públicos, revitalização das praças

- criação de parque urbano no bairro

- conscientização da população quanto à faixa de trânsito

- canalização do esgoto cloacal, ruas: Coxilha, entre a rua G.R. Ricci e Oscar Feldmann

- retorno lombada eletrônica centro/bairro, em frente ao Panseda (local com 02 nomes)

- duplicação perimetral Leste

- fazer trevo em frente ao CD da Farmácia São João

- algumas ruas serem mão única

- duplicar a perimetral leste (prever)

- aumentar índice construtivo

- repintura  faixas de pedestres Presidente Vargas

- iluminação pública da Presidente Vargas

- Plano Diretor permitir residencial ser comercial



REGIONAL SUL SETORES 7,13,21 5/4/2018

TEMA SUBTEMA
- Biblioteca gare Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

TEMA SUBTEMA

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Outros Gestão administrativa

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Revitalização riacho próximo ao 
asilo Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Outros Gestão administrativa

BAIRRO

- Castração animais de rua
- Anel viário
- Melhoria aeroporto
- Melhoria tempos semafóricos
- Lixeiras subterrâneas
- Mais videomonitoramento
- Terminais de ônibus
- Estacionamento subterrâneo
- Criação de elevadas e viadutos

- Revitalização do rio Passo Fundo

IDEIAS

LUCAS ARAÚJO
MUNICÍPIO

IDEIAS

- Melhorar índice construtivo (Carmem)

- Redutor de velocidade Araucária (Roselândia)

- Problemas desova e abandono de animais

- Melhorias acesso Roselândia

- Criação de um espaço público arborizado

- Ciclovia
- Rede de esgoto
- Videomonitoramento

- Parque urbano Planaltina

- Melhorar placas/ sinalização (Roselândia)

- Estruturação de todo trecho Scarpellini Ghezzi

- Transformar região de zona residencial para comercial na São Cristovão



CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDAE
REGIONAL OESTE SETORES 22, 02, 18 BOQUEIRÃO 6/3/2018

MUNICÍPIO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

- Extensão da ciclovia até a caravela Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Erro:509 Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Mais placas indicativas e informativas Mobilidade sustentável Transporte motorizado / não motorizado

- Instalação de câmeras (videomonitoramento) próximo aos bancos Outros Gestão administra�va

- IPTU progressivo p/ edificações abandonadas e terrenos baldios Gestão, par�cipação e controle social Gestão, par�cipação e controle social

Abertura na Rua Eduardo de Brito no espaço do quartel Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Criação de orçamento participativo Gestão, par�cipação e controle social Gestão, par�cipação e controle social

- Criação de conselho da cidade Gestão, par�cipação e controle social Gestão, par�cipação e controle social

- Manutenção permanente das praças Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Abertura de comércio à noite para circulação da população Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Sensibilizar as pessoas a respeito do Rio Passo Fundo
Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Programas para os jovens - escola de artes e ofícios - turno inverso (de coisas legais) Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Mais calçamento e não asfalto (impermeabilização do solo) Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Parque na Cohab Secchi
Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Meio ambiente e ocupação do território Habitação e ocupações

BAIRRO

IDEIAS TEMA SUBTEMA

Gestão, par�cipação e controle social Gestão, par�cipação e controle social

- Mão única na Rua Castanho da Rocha Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Câmera de monitoramento na caravela e nos bairros (agências) Outros Gestão administra�va

- Retirada escadaria da rua 07 de Agosto com a Independência para abertura de rua Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Melhoria da rua Marcelino Ramos entre a Independência e a Rua Gal. Osório Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Melhorias na iluminação pública Outros Gestão administra�va

- Melhorias na Rua João Vergueiro Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Na aprovação de loteamentos, destinar uma parte para a população de baixa renda (ex.: 
medida compensatória p/ população de baixa renda)

- Parcelamento compulsório com IPTU progressivo (ex.: Vila União, campo do 
Independente, atrás do parque) - vazios urbanos



- Melhorias no sistema viário Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Monitoramento de câmeras em frente às escolas Outros Gestão administra�va

- Melhorar a mobilidade urbana Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Farmácia itinerante Outros Gestão administra�va

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Quadra esportiva (fundos do IE) cumprir sua função social - prever uso - foi doada Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Prever ampliação ou construção de escolas (uso do solo) Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Ampliação de oferta de vagas Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Ampliação de ciclovia ligadas aos bairros Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Ampliar rede de esgoto Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Destinar áreas de atividades econômicas compatíveis c/ áreas resid. Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Banheiro público junto ao posto policial Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Vinda de grandes comércios e empresas Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Rodoviária Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Extensão da ciclovia até a caravela Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Mais iluminação no bairro Outros Gestão administra�va

- Saneamento - Vila União Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Consulta pública - mobilidade Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Novo acesso Bairro Santa Marta Mobilidade sustentável Transporte motorizado

REGIONAL OESTE SETOR 09 INTEGRAÇÃO 13/3/2018
MUNICÍPIO

IDEIAS TEMA SUBTEMA
- Criação de UPPs na cidade Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Corredor de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Viadutos Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Mais escolas de educação infantil Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Ampliar o nº de profissionais de saúde Outros Gestão administra�va

- Áreas de lazer e praças nos bairros Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Manutenção permanente dos espaços públicos Outros Gestão administra�va

- Núcleo de discussão Outros Gestão administra�va

- Cohab Secchi (atrás escola educação infantil) sugestão área p/ parque (Santa Marta - 
Jaboticabal)

- Construção de espaços de lazer p/ a comunidade nos bairros sem necessidades de 
grandes estacionamentos



- Postos policiais em todas as vilas Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Hidrantes nas vilas Outros Infraestrutura

- Melhoramento do asfalto da Avenida Brasil Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Novas paradas de ônibus Avenida Brasil Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Corredor de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Passarelas para pedestres Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Investimento em perimetrais Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Sugestão rodoviária próxima ao bairro – sair do centro Mobilidade sustentável Transporte motorizado

BAIRRO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Caixas d’água nos bairros Outros Gestão administra�va

- Espaços de lazer de qualidade Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Criação de infraestrutura para práticas esportivas Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Mais escolas, só tem uma de educação infantil Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Área para construção da escola Meibe Ribeiro Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Implantar nos bairros atividades econômicas e serviços
Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

Outros Gestão administra�va

- Projeto novo trevo da caravela com viaduto Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Terreno para construção escola Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Escolas de educação infantil (construção) Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Ciclovia Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Academia ao ar livre Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Hidrantes – Integração Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Revitalizar Avenida Brasil até a serraria Ivo Reis Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Canalização das águas pluviais Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Revitalização Avenida Dona Sirlei Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Execução do projeto do trevo da Xangri-lá já aprovado Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Tornar parte da área do IE em reserva ambiental, como no Menino Deus Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Ampliação da Rua Alôncio de Camargo paralela à rodovia como alternativa de acesso a 
partir da Morada do Sol até a Caravela, passando por Xangri-lá, para trânsito de carros e 
ser pista principal de saída do bairro, evitando a RS-324

- Organização do cemitério São Miguel, com plano de organização e regras de alvarás para 
concessão

- Revitalização das ruas Alvorada, Otto Bade e Cruzeiro do Sul, com iluminação de led, 
calçadas padronizadas com inclusão no PDDI de área comercial e ocupação do solo



- Iluminação de LED nas principais avenidas Outros Gestão administra�va

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Construção de parque linear do bairro Integração, na Avenida Brasil, junto à Xangri-lá
Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Execução de projeto de trevo já aprovado no DAER Mobilidade sustentável Transporte motorizado

REGIONAL OESTE SETOR 08 DONÁRIA 12/4/2018
MUNICÍPIO

IDEIAS TEMA SUBTEMA
- Fiscalização para limpeza dos terrenos Outros Gestão administra�va

- Maior flexibilidade para empresas (menos burocracia) Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Corredor de ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Aumentar empresas Desenvolvimento econômico e inovação Desenvolvimento econômico e inovação

- Modernização rodoviária e aeroporto Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Hospital beneficiente Dr. César Santos – melhorias Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Terrenos sem passeio público gerar multas aos proprietários Outros Gestão administra�va

- Fazer mais faixas elevadas para ajudar na travessia da população Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Transporte público com ar-condicionado Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Micro-ônibus Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Passagem integrada Mobilidade sustentável Transporte motorizado

BAIRRO
IDEIAS TEMA SUBTEMA

-  Ciclovia até o Seminário Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Área verde com espaço p/ caminhada e corrida Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Academia ao ar livre Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Capela mortuária Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Sistemas de mutirão nos hospitais e postos Outros Gestão administra�va

- Convênio Universidade com prefeitura para dentistas Outros Gestão administra�va

- Acessos para o bairro Integração – Xangri-lá, Parque do Sol, Schisler e Jerônimo Coelho 
(via Posto Basso) – projeto e execução

- Túnel de acesso da Dona Júlia com Integração via Xangri-lá – na rua Luiz Lângaro para 
carros e ônibus

- Área para escola de ensino médio Meibe Ribeiro e mais duas escolas de ensino infantil no 
bairro

- Possibilidade de ampliar no Plano Diretor a instalação de empresas no interior do bairro, 
zona comercial: restaurantes, lancherias, empresas de confecção, indústrias



- Passagem elevada para acesso na Sta. Marta (Carros) Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- EMEI nova (que atenda as necessidades do bairro) Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Praças arborizadas com equipamentos urbanos Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer

- Saneamento básico Meio ambiente e ocupação do território Meio ambiente

- Asfaltar vias de trânsito Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Ampliação da creche existente Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Mais funcionários nos ambulatórios (dentistas) Outros Gestão administra�va

- Colocar ar-condicionado na EMEI Outros Gestão administra�va

- Necessidade de mais comércio Meio ambiente e ocupação do território Uso e ocupação do solo

- Calçada na frente do Seminário e iluminação Mobilidade sustentável Transporte não motorizado

- Monitoramento no bairro Outros Gestão administra�va

- Fechamento da quadra da escola Jardim América Espaços públicos e equipamentos sociais Equipamentos sociais

- Regularizar o horário do transporte escolar (segurança) Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Paradas do bairro padronizadas com o resto da cidade (com bancos) Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Projeto de sinalização do bairro Mobilidade sustentável Transporte motorizado

- Área de lazer Espaços públicos e equipamentos sociais Espaços públicos e eqs. de lazer



                                                    

 

OFICINAS PROPOSITIVAS 



OFICINAS PROPOSITIVAS TEMÁTICAS

OFICINA 01: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

GRUPO 01:

1. Sim. É necessária a expansão e reestruturação de distritos com estrutura e incentivos que propiciem a

aglomeração  orgânica  da  indústria  em  zonas  com  logística  e  que  reduzam  impacto  sócio-ambiental.

Fomento parceria entre universidades e indústrias.

2. Sim. A diversificação dos bairros a sua multifuncionalidade favorecem logística e melhor aproveitamento

do solo. É um crescimento natural de maior densidade no centro para menor na periferia.

3.  Incentivar  através  de  regras  e  medidas  mitigatórias  o  consumo  e  utilização  de  produtos  locais  e

proporcionam espaços para oferta desses projetos nos centros.

3.1. Impor recuperação gradual nas áreas extrativistas com comutantemente a exploração.

4. Lazer noturno tem que ser regrado e bares tem que ter isolamento e capacidade de conter clientes dentro

do estabelecimento se quiser funcionar depois das 22/23horas.

4.1. Espaços de lazer descentralizados e P.P.P. com a delegação da manutenção do espaço em troca de

outras contrapartidas com índices construtivos na progressividade tributária.

GRUPO 02:

1. Integração dados do município (Auxiliar na elaboração e atualização do PPDI)

2. Alteração uso Bairro Vergueiro, possibilitando atividades econômicas, ramo de alimentos, comércio, sem

verticalização  ou  atividade  noturna  que  venha  a  criar  perturbação>  Isso  trará  mais  segurança,

desenvolvimento,  receita no município, empregos e ocupação dos imóveis do bairro,  onde,  atualmente,

muitos encontram-se sem utilidade.

3. Classificação da atividade econômica por impactos:

• Ambiental;

• Logístico (Acessos, tráfego, transporte); 

Normatizar a atividade econômica a partir dos impactos que gera. Assim o PPDI estabeleceria as licenças

de instalação a partir dessa norma, independe da região geográfica do município. 

4. Mapa geológico do município: contratar urgente a elaboração de um mapa geológico do município, com

georreferenciamento para elaborar um “Plano Diretor da Atividade Extrativista”.

5. Indústria 4.0: Aproveitar a cultura natural da cidade: A prestação de serviços como vetor, juntamente a

nossa  tradição  na  área  educacional  para  desenvolver  um  polo  de  desenvolvimento  do  conhecimento

(internet das coisas, aplicativos virtuais, etcA)

GRUPO 03:

1. Estudar necessidades de expansão. Foco nas aptidões de Passo Fundo (seguindo as principais).

2.  Incentivo:  Métricas  tecnologias  iniciativa  privada  nos  setores:  Compensações  qualidade  ambiental

urbanos.

3. Construção civil voltar Lucas e bairros afins. Cuidar ambiente.

4. Crescimento Carazinho e Soledade com respeito agrofamiliar.

5. Turismo e lazer: mercadologia dos espaços.

OFICINA 02: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: TRANSPORTE MOTORIZADO

GRUPO 01: 



1. Na minha opinião hoje temos que resolver todas as opções que temos para resolver o transito antes de

implementar a faixa preferencial. A qual gera desemprego e renda além de deic=xar a Avenida Brasil uma

avenida igual a Avenida Farrapos (POA).

2. Implantação gradativa da faixa preferencial desde que não comprometa os estacionamentos disponíveis.

3. Rever os pontos de paradas, e distribuir para outras áreas e ruas nas proximidades da Avenida Brasil.

4. Via compartilhada Morom.

5. A carga e descarga deve ter o horário de menor movimento: Primeira hora da manhã.

6. Regramento de carga e descarga em horários de menor movimento e fluxo de ônibus e veículos.

GRUPO 02:

1. Implantar a faixa preferencial e viabilizar a concentração de demanda por meio do adensamento ao longo

dos eixos de transporte.

2.  Expansão zona  azul  para  bairros  com grandes  empreendimentos  que  justifique  sua implementação

(escolas, hospitais, faculdades, etcA)

3. Fixar horário para carga e descarga.

4. Priorizar fluidez com baixa velocidade ao invés de altas velocidades com necessidade de parada.

5. Rotatórias com faixas elevadas no entorno.

GRUPO 03:

1.  Faixa  preferencial  ônibus sim.  Implantar  inicialmente  em horário  de  pico  e  retirar  de  circulação nas

Avenidas principais ônibus intermunicipais.

2. Expandir zona azul sim, com obrigação de produzir acessibilidade, atrás vaga do deficiente. 

3. Adensamento comercial rotas ônibus sim.

4. Regramento carga e descarga 23 horas às 7 horas.

5. Transporte público com acessibilidade universal.

GRUPO 04: 

1. Integrar a tarifa e linhas através do sistema de linhas troncais e alimentadoras.

2. Implantar a faixa exclusiva de forma eficiente e racional.

3. Melhorar a publicidade educativa e orientativa pré eventos (mudanças no sistema viário e operacional).

4. Remoção de elementos limitadores do transporte coletivo, faixa elevada irregular, lombadas, semáforo

desconecto.

5. Uso e ocupação do solo voltado ao transporte de carga.

GRUPO 05:

1. Transporte público de qualidade.

2. Não concordamos: 

• Segregação social;

• Solução paliativa;

3. Adensamento horizontal e uso misto do solo.

4. Sim, somos favoráveis nos horários de menor fluxo.

OFICINA 03: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

GRUPO 01:

1. O grupo é favorável a ampliação de ciclovias e ciclofaixas, tendo as seguintes diretrizes:

• Tendo segurança para o ciclista;



• Conexões de rotas de ciclovias e ciclofaixas;

• Ciclofaixas e ciclovias com origem e destino;

2. Criação de zonas calmas, faixas de pedestres elevadas.

3.  Áreas  com  acessibilidade  universal  com  piso  tátil,  rampas  dentro  das  normas  da  ABNT,  com

padronização e alargamento de calçadas principalmente na área central. 

4. O grupo é favorável com a prioridade de comércio e prestação de serviços:

• Padronização das calçadas;

• Ter espaços públicos de lazer;

• Construção de ciclovia e ciclofaixa;

• Evitar a impermeabilização do solo;

• Priorizar as construções horizontais;

5.  O  grupo  parte  é  favorável  e  parte  é  contra  o  estacionamento  no  recuo  frontal,  quem  é  favorável

mencionou os seguintes critérios:

• Deixar a calçada livre;

• Prioridade a segurança do pedestre; 

• Áreas e locais com ampla visibilidade; 

6. Diminuir o número de vagas de estacionamento;

7. Diminuir o número de vagas de estacionamento na área central;

8. Incentivar o transporte público; 

9. Paradas de ônibus com acessibilidade universal com baterias sonoras;

GRUPO 02:

1. Ampliar espaços de recreação nos finais de semana nas ruas.

2. Integração de Transporte Público com bicicletas.

3. Garantir acessibilidade nos pontos de ônibus.

4. Inserir no Plano Diretor, incentivos para implementação de ações/projetos de mobilidade.

5. Zoneamento flexível: Finais de semana ou horários específicos.

6. Recuo das vagas: Proibir.

7. Proíbe o estacionamento no recuo.

8. Interligação entre as ciclovias: Avenida Brasil, Ponte Rio Passo Fundo a Praça Tochetto; 

GRUPO 03: 

1. Padronizar a implementação de ciclovias e ciclofaixas em relação a sua localização na via: instalar no

lado direito da via.

2. Priorizar a implementação das ciclos nos principais eixos.

3. Urbanismo Tático: Implementação temporária de espaços compartilhados.

4. Criação de Lei para implementação e padronização das calçadas;

5. Compatibilizar os mobiliários com acessibilidade.

6. Restringir o estacionamento no recuo frontal e manter a restrição do rebaixo do meio-fio.

7. Priorizar espaços para pessoas:

• Praças;

• Calçadão;

• Intervenções urbanas;

• Fechamento de Avenidas nos fins de semana;



8. Padronizar as faixas de travessia, priorizando as recuadas (das esquinas) e elevadas.

OFICINA 04: PAISAGEM E PATRIMÔNIO

GRUPO 01:

1. Atualizar o inventário com bens de todos os estilos arquitetônicos, bens rurais, paisagens urbanas e

rurais,  proteção da Avenida Brasil. Atualizar a lei do inventário incluindo penalidades e com esta verba,

criação de um fundo para benefício e proteção patrimonial.

2. Detalhar no Plano bens já tombados e seu entorno.

3. Ampliar benefícios para proprietários de bens inventariados e dos espaços registrados (paisagem).

4. Inserir no plano a lei do entorno e possibilidade de tombamento de áreas/quadras e bairros.

5. Integração dos conceitos de patrimônio para “Patrimônio Cultural”.

6. Proteção de conjuntos/espaços de bens naturais/ambientais.

7. Criação de conselhos de acompanhamento da execução do Plano e um conselho de patrimônio.

GRUPO 02:

1. Poluição Visual:

• Maior fiscalização do uso do espaço público, com aplicação dos instrumentos já existentes.

• Regramento mais claro do uso das edificações e fachadas e comunicação e identificação.

• Definição  de  requisitos  (critérios)  e  procedimentos/  responsabilidades  (tanto  para  edificações

históricas como para a paisagem urbana em geral) também para convencionais e “eletrônicas”.

• Cores/dimensões/quem aprova (conselho de patrimônio?).

2. Preservar prédios históricos como incentivar? Como Regrar?

• Revisão  e  analise  do  inventário  e  ampliação  dos  instrumentos  com  bens  tombados  nos

inventariados e benefícios.

• Maior regramento para reformas em edificações tombadas/inventariadas ou não.

3. Entorno:

• Definição dos corredores visuais e estabelecimento de critérios de preservação e intervenções.

• Tombamento de paisagem aos canteiros da Avenida Brasil e General Netto/Gare.

• Índices urbanísticos/incentivos/multas.

4. Paisagem Rural:

• Levantamento e inventário (Pedreira da Brigada Militar; Nascentes - “Berço das Águas”; Igreja São

Miguel e São João; paisagens e movimento Pulador, etc.) incentivo ao uso turístico. 

GRUPO 03:

1. Estudo do que a população considera paisagem.

2. Mapear sítios rurais que se constituem como paisagem.

3. Viabilização do estudo e diagnóstico do complexo berço das águas.

4. Educação e divulgação do patrimônio e da paisagem.

5. Reconhecimento dos canteiros centrais da Avenida Brasil e do seu desenho original.

OFICINA 05: EQUIPAMENTOS SOCIAIS:

GRUPO 01: 

1. Não existe a necessidade. Que as praças e campos tenham maior manutenção, mantendo os espaços

adequados para o uso público (corte de grama, brinquedos em bom estado).



2. Que os equipamentos privados possam se expandir para os bairros, e não ficar apenas aglomerados no

centro.

3. Petrópolis próximo ao polo petrolífero:

• Cruzeiro;

• Lazer/esportes nos bairros (geral);

• Leonardo Ilha;

4. Sim. Traz benefícios para atendimento da população de forma integral.

5. Mobilidade urbana entre os bairros Donária e Schisler.

6. Acessibilidade em todos os equipamentos públicos e passeios públicos. 

GRUPO 02:

1. Uso específico descentralizado.

2. Mapear locais privado que tenham interesse de utilização pública.

3. Espaços específicos.

4. Calamidade pública.

5. Idosos (Atenção regionalizada).

6. Descentralizar os espaços públicos para os bairros periféricos.

7. A gestão do município não deve tomar como empecilho a situação de como os espaços públicos nos

lugares periféricos estão hoje. Mas buscar reverti-los e expandi-los.

8. Uso específico espaços públicos.

9. Equipamentos uso descentralizados em bairros.

10. Todos espaços públicos privados que recebem fluxo se pessoas tivessem equipamentos adequados.

OFICINA 06: ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER:

GRUPO 01: 

1. Levantamento das possíveis áreas/parcerias (PPP's); Associações.

2. Equipar a área.

3. Cumprir sua função.

4. Equipar as áreas do lazer.

5. Regulamentar áreas de ocupação/realocar.

6. Fazer levantamento de mais áreas públicas.

7. Equipar e envolver a população. Alternativas materiais para a área.

8. Parcerias.

9. Viabilizar projetos. 

10. Envolvimento da comunidade local. Incluir envolver na produção. “Participa, adota”.

11. Regulamento.

12. PPP's

13. Eventos.

14. Rua Morom, fechamento da rua?

15. Eventos específicos para fechamento das “ruas”.

16. De forma teórica e multidisciplinar.

17. Regulamentar.



OFICINA 07: HABITAÇÃO E OCUPAÇÕES

Grupo 01: 

1. Regras mais claras quanto a forma de contribuição = Proporcionalidade.

2. Medida compensatória será eximida?

3. Quais os parâmetros para indústrias para empreendimentos imobiliários, para demais empreendimentos

comerciais.

Grupo 02:

1. Levantamento dos vazios urbanos possíveis de parcelamento e edificação compulsória.

2. Demarcação de áreas para loteamentos de habitação social.

3.  Levar  em considerações  níveis  de  risco  de vida  e  ambiental  (APP)  tendo em vista  a  realocação e

regularização.

4. Novos parâmetros legais para a regularização fundiária.

• Dimensão de vias;

• Dimensão de lotes;

• Dimensão de frente.

5. Que as políticas habitacionais considerem princípios da sustentabilidade nas construções.

Grupo 03:

1.  Sim,  através  de  troca  de  índice  construtivo  vertical/horizontal.  Medida  compensatória  de  valor  sem

percentual de empreendimento com direcionamento direto pelo empreendedor ou para o fundo, a critério do

empreendedor;

2. Cercamento dos trilhos, estudo do recuo seguro e relocação das habitações em áreas próximas;

3. Socioeconômico máximo 2 salários;

4. Preferência por moradores a mais de 5 anos;

5. Não ter outros imóveis;

6. Tamanho dos lotes;

7. APP'S;

8. Áreas de risco: Físico e Ambiental.

Grupo 04:

1. Atribuir percentual de compensação acima dos 7 mil metros, menos subjetividade nos critérios;

• Parceria público privada não se aplica;

• Busca as necessidades do município;

2. Realocar todas as famílias para novo local;

3. Realocar as famílias e moradores

• Faixa de domínio federal. 

4.  Garantir  infraestrutura  básica  para  os  reassentamentos,  levando  em  conta  critérios  ambientais  e

priorizando a beira trilho – Realocar essas famílias em risco para novo local.

OFICINA 08: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Grupo 01:

1. Não ampliação do perímetro urbano para preservação da macrozona dos mananciais: São Braz/ Sede

Independência;



2. Estudo para regulamentação de verticalização em torno do Parque Banhado da Vergueiro, Parque da

Gare e Parque Linear Sétimo Céu;

3. Flexibilizar usos no bosque, mantendo a preservação da Mata Atlântica;

4. Limite drástico de altura junto a parques. Ex.: Vergueiro/ Gare/ Parque Linear;

5. Usos pelo impacto e não apenas pela tipologia;

6. Incentivos para recuos maiores em áreas centrais;

7. Incentivos para projetos sustentáveis (Boas práticas bioclimáticas)

8. Adequação do Plano às NBR- Norma de Desempenho. Ex.: Vigas de transição e contrapiso com mais

espessura;

9. Flexibilidade de áreas de uso comum acima de TO 60%;

10. Estudo de insolação e ventilação  - Apresentar croqui (cone de sombreamento);

11. Uso de agricultura familiar nas macrozonas, manter;

12. Uso misto na Vergueiro e Bosque.

Grupo 02:

1.Usos comerciais e serviços;

• Fiscalização;

• Limite e padronização de altura;

• Venda de índices – sem reduzi-los;

• Recuos – Áreas públicas 

2. ZO1/ ZO2

• Garagens - respeitar os recuos laterais, com exceção dos juntos as fachadas cegas;

• Flexibilização do perímetro urbano;

• Bosque diferente da Vergueiro.

3. Vergueiro – Uso Misto e não verticalização;

4. Eixo indutores -  Nascimento Vargas e Bento Gonçalves;

5. Sem prédios – TO 60% e CA 1.6;

6. Perímetro Urbano

• Bairro  Jaboticabal:  estrada  municipal  incorporar  3  quadras  ao  perímetro  urbano pois  já  possuí

ocupação urbana; 

7. Donária uso do solo: Quadra da rua Tenente Portela x Avenida Progresso, transformar ZPRH para ZTA -

quadra inteira.

8. Terminar a quadra da rua Martin Luther King no bairro Donária no perímetro Urbano.

9. Eixo Indutor

• Bento Gonçalves com usos restritos;

• Nascimento Vargas – TO 60 % e CA 1,6.

10. Limitar a altura em 30 andares;

11. Flexibilidade do Perímetro Urbano;

12. Bosque TO: 40% e CA: 0,8.

Grupo 03: 

1. Altura menor que 10 m – CA;

2. Isenção de uso comum acima de 10 m;

3. Caixa d'água/ c.m. = 15% terreno;



4. Incentivo para prédios inteligentes;

5. Prédios garagens – regularizar a atividade;

6. Análises tecnológicas;

7. Uso de espaços públicos/ Área subterrânea;

8. Estabelecer percentuais em zonas;

9. Regrar e não isentar;

10. Legislação elaborada para evitar alterações pós autorização para prédio garagem;

11. Delimitar dos perímetros e regramento especial dos distritos;

12. Manter perímetro urbano e usar IPTU progressivo;

13. Cartilha SINDUSCON;

14. Revisão e atualização dos usos;

15. Regramento/ Definição de medidas mitigatórias;

16. Estimular construções subterrâneas utilizando energia geo terminal e solar;

17. Planejar e organizar moradia para pessoas com menor poder econômico;

18. Estimular construções autossustentáveis.

Grupo 04: 

1. Usos devem ser flexibilizados para fomentar bairros mistos:

• Evitar zonas restritivas;

• Flexibilizar área do Bosque e Vergueiro;

• Índices similares aos bairros lindeiros, ex.: Fátima.

2. Aumentar denções uso comum em edifícios mistos. Ex.: Bar /academia no topo do edifício não contribua

no C.A. - Flexibilizar formar e plasticamente a arquitetura da cidade;

3. Ampliar eixos indutores para verticalizar áreas de interesse de desenvolvimento;

4. Ampliar isenção dos recuos e C.A. para garagens para 12 m.

• Em edifícios executivos de garagens ou comerciais ampliar  isenções desde que respeitados os

valores mínimos de vagas rotativas.

5. Prever ampliação em direção a Santa Marta e Integração;

• Perímetro restritivo favorece a especulação e o ágio sobre os lotes.

OFICINA 09: MEIO AMBIENTE:

GRUPO 01: 

1. Manter as restrições das zonas de proteção.

2. Manutenção das restrições dos usos e índices.

3.  Realizar  diagnóstico  e  programa de  monitoramento  das  áreas  (Exemplo:  Qualidade  da  água,  solo,

vegetação e afins).

4. Ampliar as zonas de ocupação controlada ao redor dos fragmentos de mata e dos recursos hídricos.

5. Restrições as expansões de áreas em direção a macrozona em direção aos mananciais.

6. Fiscalização.

7. Usos públicos com finalidade para bem-estar coletivo (parques, trilhar e afins).

8. Usos controlados, sem impactos significativos.

9. Implantar parques lineares nos recursos hídricos (Rio Passo Fundo, Arroio Santo Antônio e outros).

10. Manter as APP's.



11. Demarcar, recuperar e preservar as fontes e nascentes de água.

12.  Restrições  às  atividades  de  mineração  no  entorno  de  áreas  de  proteção  de  recursos  hídricos,

fragmentos florestais em zonas rurais.

13.  Nova zona de proteção específica para Berço das Águas.  Manter  o zoneamento adequado nas já

existentes.

14. Criação parque municipal urbano no Bairro Planaltina.

15. Transformação Arlindo Hass ZRT7 para ZPMU – atender ao Plano de Manejo.

16. Pinheiro Torto – incluir ZOC e atender Plano de Manejo.

17. Povinho Velho – Unidade de conservação municipal.

GRUPO 02:

1. Garantir a manutenção do regramento do ZPRH.

2.  Garantir  prazos  da  execução  de  obras  das  redes  de  coleta  de  efluentes  domésticos  (contrato  pré

estabelecido).

3. Garantir mecanismos de PSA buscando “premiar” proprietários de imóveis rurais e urbanos que façam a

diferença.

4. Criação de um programa de política pública focado em recuperação, manutenção, controle das APPs

buscando qualificar os recursos hídricos.

5. Garantir a criação de uma UC da área da nascente Mãe do Jacuí.

6. Ocupação de usos indiretos de baixo impacto. Exemplo: Áreas de lazer, recreação.

7. Desenvolvimento de um estudo geológico (mapeamento) das possíveis áreas de exploração identificando

áreas frágeis.

8. Berço das Águas:

• Garantir a continuidade da proposta do antigo plano do estudo da área para criação de uma área de

proteção ambiental (UC). 

9. Bosque Lucas Araújo:

• Manter os regramentos atuais. 

10. Banhado da Vergueiro:

• Garantir a efetiva ampliação do parque através da validação do decreto em vigor. 

• Fechamento da Rua Carijós. 

• Garantir manutenção da fauna.

11. Definição da questão fundiária.

12. Ampliação da coleta seletiva em todo o município.

GRUPO 03:

1. Estudos para implementação do complexo Berço das Águas como APA (Área de Proteção Ambiental).

2. Mapear as áreas ambientalmente frágeis, de forma a especificar os usos adequados relativos ao solo,

procurando preservar ou restabelecer a vegetação e habitats originais.

3. Estudo para implantação de novas unidades de conservação públicas e incentivos fiscais para as RPPNs.

4. Garantir a manutenção das áreas inundáveis (várzeas) dos rios, riachos e córregos urbanos como áreas

de preservação de maneira a suportar as cheias sem prejuízos humanos.

5. Política educacional intensiva e permanente para a seleção e descarte do lixo doméstico como estratégia

para preservação dos recursos naturais.



6. Estabelecer regras municipais mais restritivas as atividades de mineração, inclusive próximos as vilas e

comunidades rurais.

7. Criar novos parques em Passo Fundo: prioridade Parque natural do Rio Jacuí, Parque Municipal Marco

Hoffman (Planaltina).

8. Implantar parques lineares nos recursos hídricos (Rio Passo Fundo, Arroio Santo Antônio, Arroio Miranda

e Arrio Pinheiro Torto)

OFICINA 10: INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DAS CIDADES:

GRUPO 01: 

1. Regulamentar IPTU progressivo para glebas (parcelamento compulsório).

2. Aplicar IPTU progressivo:

• Grandes glebas;

• Terrenos não edificados; 

• Subutilizados;

• Abandonados; 

3. Medidas compensatórias de acordo com o valor do empreendimento (GCC).

4. Estabelecer graduação diferenciada.

5. Reduzir isenções.

6. Reduzir ou manter os coeficientes como forma de incentivo/efetividade à outorga.

7. Destinar 30% da arrecadação para o fundo de habitação de interesse social. Ex.: Shopping Cristal – POA.

8. IPTU diferenciado para terreno não edificado (Projeto Lei 1/2019).

9. Criar uma moratória por xx (05) anos para alteração de índices (vedando alteração de índices).

OFICINA 11: GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

GRUPO 01: 

1. Aumentar a comunicação com as entidades representativas: Conselhos, UAMPAF e Sindicatos;

• Encaminhar para conselhos assuntos pontuais para análise e deliberação daqueles fóruns;

2. Se for revisão real, penso que deve-se atender as exigências metodológicas do Estatuto da Cidade. Se

for revisões pontuais penso que pode-se incluir.

• Na metodologia atual adotada (Seplan – Adurência Pública-CMDI). A consulta pública ou espaço de

participação coletiva através da internet;

3.  Concentrar  os  pedidos  de  revisão  para  que  todos  sejam  analisados  e  deliberados  em  uma  única

oportunidade no ano. Para que possa haver uma divulgação e uma contundente participação da cidade na

análise das alterações pontuais que são realizadas no dia a dia.
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CONTRIBUIÇÕES ON-LINE 



Carimbo de 
data/hora

Endereço 
de e-mail

Nome CPF
Órgão ou Segmento 

que Representa
Tema Sugestão

43514,41546

sergiomaz
.mazzaro
@gmail.c

om

Sérgio 
Gilmar 

Mazzaro
23438738015 Nenhum

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Meio Ambiente

Gostaria de sugerir que seja criada uma lei municipal que proíba a criação de animais, 
como cavalos e galinhas na área urbana de passo fundo, porque tem pessoas que 
criam esses animais e muitas vezes não fazem a limpeza correta e quando fazem 

deixam os dejetos desses animais espalhados pelo pátio onde servem de criadouros 
de moscas varejeiras, pernilongos e muitas vezes ratos. Passo Fundo em pleno 

século 21 ainda não criou uma lei Municipal que proíba este tipo de criação. 
Fiscalizam a mosca da dengue, mas deixam que se crie outros tipos de insetos que 

são prejudiciais a saúde humana. Obrigado.

43514,51289
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Mobilidade Sustentável - 

Transporte não Motorizado

Continuidade do programa Passo Fundo vai de Bici GRATUITO e aumento da malha 
cicloviária de Passo Fundo: é uma cidade plana e relativamente pequena que permite 

deslocamentos de bicicleta.

43514,51582
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Paisagem e 
Patrimônio

Lei de Proteção da Paisagem aos moldes que existe em Florianópolis: não deixar a 
instalação de edificações, fachadas, gabarito, estátuas, que destoem e estraguem a 

paisagem do skyline de Passo Fundo.

43514,51653
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Lei de Proteção da Paisagem aos moldes que existe em Florianópolis: não deixar a 
instalação de edificações, fachadas, gabarito, estátuas, que destoem e estraguem a 

paisagem do skyline de Passo Fundo.

43514,51869
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Meio Ambiente
Incentivo a edificações eficientes e sustentáveis possibilitando redução do IPTU.

43514,52001
menegazv
ascular@
gmail.com

Paulo 
Ricardo 

Menegaz
61922773034

Contribuição 
particular

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Sugiro à exemplo de outras cidades como Curitiba e algumas de Minas Gerais que se 
estimule a preservação das araucárias no meio urbano já que são represtativas de 

nosso bioma.
Noto que elas são retiradas ou descascadas para secarem e depois removidas com a 

maior facilidade, sem nenhum constrangimento.
Minha sugestão é que se reduza o IPTU em 10% a cada árvore no imóvel até o limite 

de 50% como faz Curitiba e as cidades mineiras fazem com a jaboticabeira, que 
poderia ser aproveitada a idéia nos bairros em que está é endêmica pois também está 

se extinguindo com a expansão urbana.

Segunda sugestão:
Determinar um índice máximo de impermeabilização do solo em todos os setores da 
cidade, inclusive nos já ocupados, prevenindo desta forma inundações e a reposição 

do lençol freático.

43514,52031
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Desenvolvimento Econômico e 

Inovação

Criação, mapeamento e utilização, mapeamento de um banco online de 
geoprocessamento das informações do Plano Diretor: utilização da ferramenta SIG, 

Sistema de Informações Geográficas, ou GIS, Geographic Information System.

43514,5208
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Criação, mapeamento e utilização de um banco online de geoprocessamento das 
informações do Plano Diretor: utilização da ferramenta SIG, Sistema de Informações 

Geográficas, ou GIS, Geographic Information System.

CONTRIBUIÇÕES ONLINE



43514,52256
rgiaretta@
gmail.com

Rafael 
Fernando 
Giaretta

1501243098 Sociedade civil
Gestão Participação e 

Controle Social - Instrumentos 
do Estatuto da Cidade

Mapeamento e criação da base do Plano Diretor online e/ou em ferramenta BIM 
Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção)

43515,4528
gizezanott
o@yahoo.

com.br

Gizele 
Zanotto

86458752910
Conselho de 

Cultura

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Paisagem e 

Patrimônio

Sugestões de paisagens a serem preservadas:
- Pulador

- Paisagem do agronegócio (em direção a Coxilha)
- Paisagem de entorno da Brizoleta

- Paróquias e cemitérios rurais
- Distrito de São Roque

- Túmulo de Fagundes dos Reis e paisagem
- Nascentes e região do leito do Rio Passo Fundo

- Paisagens das praças citadinas centrais e bairros

43515,60985
bussolotto
adv@gma

il.com

Leandro 
Bussolotto

62317334087
Bairro/Santo 

Antônio
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Meio Ambiente

Para liberar alvará definitivo: exigir laudo de decibéis/impacto na vizinhança. 
Renovação: ciência aos lindeiros para que contestem ou informem sobre 

irregularidades ao poder público.

43522,42427
glaucioluiz
@hotmail.

com.br

Glaucio 
Luiz 

Sganzerla
779826906

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Alteração de uso do solo no Bairro Vergueiro, com a alteração do zoneamento 
meramente residencial nesta área. Trata-se de um bairro nobre e histórico, 

atualmente contando com diversas casas abandonadas, disponíveis para locação ou 
venda, sem possibilidade de utilização para comércio e outras atividades, como 

restaurantes, cafeterias ou lojas. Com a alternativa de se utilizar esses imóveis para 
outra destinação (e não apenas residencial), o bairro e os moradores ganham com 
segurança, desenvolvimento e beleza, trazendo o conceito de cidade inteligente e 

multiuso para este local da Cidade. O Município ganha de diversas formas: 
segurança, trânsito (já que as pessoas não necessitam se deslocar para outras 

localidades), desenvolvimento, emprego, arrecadação de tributos, etc.

43522,84373
prodotto@
hotmail.co

m

Androniki 
Deliyannis 
Constanti

n

47765348000
Proprietária no 
Bosque Lucas 

Araujo

Desenvolvimento Econômico e 
Inovação

Sugerimos a ampliação das atividades PERMITIDAS na Rua Aníbal Venturini, 
zoneamento ZOC2 para principalmente as seguintes ATIVIDADES: CS.22-ESCOLAS, 

CS.13-RESTAURANTES, CS.2- ACADEMIA DE GINÁSTICA, AGÊNCIA DE 
TURISMO/ PUBLICIDADE, ESCRITÓRIO SEDE DE EMPRESA, ESTÉTICA ANIMAL, 

ARTIGOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, COM.MATERIAL FOTOGRÁFICO / 
ESTÚDIO/ FILMAGEM./ COMÉRCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS/ ELETRÔNICOS, COMÉRCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS; 

É URGENTE que a Prefeitura de PASSO FUNDO permita as atividades acima 
elencadas para possibilitar aos proprietários de imóveis no Bosque Lucas Araujo, 

locar suas propriedades aos empreendedores que buscam um local aprazível e de 
fácil estacionamento aos seus clientes. Bem como desafogar o Centro da cidade que 

já tem seu trânsito por demais comprometidos! 
As limitações do atual plano diretor estão inviabilizando NOVOS NEGÓCIOS e 

POSSÍVEIS INVESTIMENTOS que trarão RENDA e SEGURANÇA aos moradores do 
BOSQUE LUCAS ARAUJO e à Passo Fundo.



43531,58804
fortescultu
ra@gmail.

com

HELENA 
TEREZIN
HA RIBAS

32529287015 MUNÍCIPE
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Habitação e 
Ocupação

Sugiro que seja ampliado as condições de viabilidade construtiva na Região do 
Bosque Lucas Araújo, região que compreende da Scarpelini Ghuezzi até Bairro Dom 
Rodolfo, e as ruas paralelas e adjacentes a esse trecho no mínimo de uma quadra ao 
lado. A solicitação seria que a taxa de ocupação fosse de 40% do terreno e o indice 

construtivo passasse a 0.6 e que o recuo de um lado da divisa fosse eliminado. 
lembrando sempre que respeitando lei meio ambiente. Julgo necessário até para 

reorganizar esse eixo viário com restante dos bairros que circundam, também 
gerando mais segurança e desenvolvimento nessa localidade que une o centro ao 

bairro Dom Rodolfo, RS 324 e condominios residenciais sendo única via de acesso. 
Destaco ainda que essa região está abandonada virou ponto de encontro drogados, 

assalto e esconderijo de gangues. Acredito que contribuirá muito ao desenvolvimento 
do Bairro e também Fundação Lucas araújo já disponibilizou uma superior área de 

terra em contra ponto ao desenvolvimento do loteamento Bosque Lucas Araújo. 
Agradeço atenção !

43531,61904
vgfotojorn
alismo@g
mail.com

vagner 191153001 Morador
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Sugestão de ampliação da área de construção no Bosque Lucas Araujo. Construção 
máxima de 35%. Reflorestamento intensivo nos lotes ocupados e com moradores, 
haja visto, que grande quantidade de árvores foram removidas para construção. 

Plantar árvores. É uma área com floresta e árvores antigas, onde com o passar do 
tempo, elas vão morrendo ao natural. e dever ser substituídas. Moradores querem 

monitoramento do bairro e estão à disposição para pagar e instalar isso, mas 
precisamos de auxilio da prefeitura. 

REFLORESTAMENTO, plantio de mínimo 5 árvores cada lote. OBRIGADO DE 
TODOS.

43531,63595
anddv4@
hotmail.co

m

Andersso
n Kleyton 

Della 
Valentina

96016531049 Sociedade
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Meio Ambiente

Limpeza do Bosque Lucas Araújo mensalmente, colocação de conteineres, câmaras 
de segurança em pontos estratégicos a serem definidos com moradores e a 

associação de moradores, fechamento de ruas inativas sem calçamento.

43531,64241
biramorsc
h@gmail.

com

Ubirajara 
Vasconcel

los 
Morsch

3067289072
Comunidade 

Bosque Lucas 
Araújo

Mobilidade Sustentável - 
Transporte Motorizado

Dar tratamento adequado a essa área nobre da cidade e objeto legal de preservação 
ambiental.



43531,64772

antoniope
drottijr@y
ahoo.com.

br

Antonio 
Pedrotti 
Junior

248534025
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Solicito que seja ampliado as condições de viabilidade construtiva na região Bosque 
Lucas Araújo ; região compreende avenida Daltro Filho entre ruas Scarpelini Guezzi 
até início bairro Dom Rodolfo e compreenda ruas integrantes dessa localidade uma 
quadra para cima e para baixo! Essa área está habitada e própria fundação Lucas 

Araújo destinou uma área expressiva em contraponto! A solicitação seria uma taxa de 
ocupação (TO) de 40% DO TERRENO ; O Coeficiente de Aproveitamento de (CA) de 
0.6, com isenção de Recuos Laterais para pavimentos (sub-solo, térreo e Pavimento 

Superior).
Sendo que na Área do Bosque Lucas Araújo, contemplaria somente para o uso 

Residencial Unifamilair, sendo casas para moradia familiar, não sendo permitido a 
construção de Edificações Multifamiliares e Comerciais, assim mandnte a integridade 

e preservação do meio ambiente. 
LEMBRANDO SEMPRE RESPEITANDO LEIS MEIO AMBIENTE ! JULGO 

NECESSÁRIO ATE PARA MAIOR SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO NESSA 
VIA QUE UNE CENTRO BAIRRO LUCAS ATE DOM RODOLFO POR 

CONSEGUINTE 324 E CONDOMÍNIOS QUE LA SE ENCONTRAM. POIS NESTA 
REGIÃO PODE SE OBSERVAR DIVERSOS DESCASOS, COMO DESCARTE DE 

LIXO E RESTOS DE MATERIAIS, ANIMAIS MORTOS, ASSALTOS E CONSUMO DE 
ENTORPECENTES, ASSIM COMO ESCONDERIJO DE ASSALTANTES.

VEJO COMO UMA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO EM UM PONTO NOBRE 
NO QUAL ESTA AO DESCASO PELOS POUCOS ATRATIVOS QUE PLANO 

DIRETOR OFERECE PARA ÁREA ALEM DE TODOS ESTES ITENS RELATADOS.

43531,64818
agarbossa
@gmail.c

om

Aline 
Garbossa 
Pedrotti

1593117051
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Solicito que seja ampliado as condições de viabilidade construtiva na região Bosque 
Lucas Araújo ; região compreende avenida Daltro Filho entre ruas Scarpelini Guezzi 
até início bairro Dom Rodolfo e compreenda ruas integrantes dessa localidade uma 
quadra para cima e para baixo! Essa área está habitada e própria fundação Lucas 

Araújo destinou uma área expressiva em contraponto! A solicitação seria uma taxa de 
ocupação (TO) de 40% DO TERRENO ; O Coeficiente de Aproveitamento de (CA) de 
0.6, com isenção de Recuos Laterais para pavimentos (sub-solo, térreo e Pavimento 

Superior).
Sendo que na Área do Bosque Lucas Araújo, contemplaria somente para o uso 

Residencial Unifamilair, sendo casas para moradia familiar, não sendo permitido a 
construção de Edificações Multifamiliares e Comerciais, assim mandnte a integridade 

e preservação do meio ambiente. 
LEMBRANDO SEMPRE RESPEITANDO LEIS MEIO AMBIENTE ! JULGO 

NECESSÁRIO ATE PARA MAIOR SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO NESSA 
VIA QUE UNE CENTRO BAIRRO LUCAS ATE DOM RODOLFO POR 

CONSEGUINTE 324 E CONDOMÍNIOS QUE LA SE ENCONTRAM. POIS NESTA 
REGIÃO PODE SE OBSERVAR DIVERSOS DESCASOS, COMO DESCARTE DE 

LIXO E RESTOS DE MATERIAIS, ANIMAIS MORTOS, ASSALTOS E CONSUMO DE 
ENTORPECENTES, ASSIM COMO ESCONDERIJO DE ASSALTANTES.

VEJO COMO UMA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO EM UM PONTO NOBRE 
NO QUAL ESTA AO DESCASO PELOS POUCOS ATRATIVOS QUE PLANO 

DIRETOR OFERECE PARA ÁREA ALEM DE TODOS ESTES ITENS RELATADOS.



43531,64859
com.pedr
otti@gmai

l.com

Antonio 
Pedrotti

6148280078
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Solicito que seja ampliado as condições de viabilidade construtiva na região Bosque 
Lucas Araújo ; região compreende avenida Daltro Filho entre ruas Scarpelini Guezzi 
até início bairro Dom Rodolfo e compreenda ruas integrantes dessa localidade uma 
quadra para cima e para baixo! Essa área está habitada e própria fundação Lucas 

Araújo destinou uma área expressiva em contraponto! A solicitação seria uma taxa de 
ocupação (TO) de 40% DO TERRENO ; O Coeficiente de Aproveitamento de (CA) de 
0.6, com isenção de Recuos Laterais para pavimentos (sub-solo, térreo e Pavimento 

Superior).
Sendo que na Área do Bosque Lucas Araújo, contemplaria somente para o uso 

Residencial Unifamilair, sendo casas para moradia familiar, não sendo permitido a 
construção de Edificações Multifamiliares e Comerciais, assim mandnte a integridade 

e preservação do meio ambiente. 
LEMBRANDO SEMPRE RESPEITANDO LEIS MEIO AMBIENTE ! JULGO 

NECESSÁRIO ATE PARA MAIOR SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO NESSA 
VIA QUE UNE CENTRO BAIRRO LUCAS ATE DOM RODOLFO POR 

CONSEGUINTE 324 E CONDOMÍNIOS QUE LA SE ENCONTRAM. POIS NESTA 
REGIÃO PODE SE OBSERVAR DIVERSOS DESCASOS, COMO DESCARTE DE 

LIXO E RESTOS DE MATERIAIS, ANIMAIS MORTOS, ASSALTOS E CONSUMO DE 
ENTORPECENTES, ASSIM COMO ESCONDERIJO DE ASSALTANTES.

VEJO COMO UMA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO EM UM PONTO NOBRE 
NO QUAL ESTA AO DESCASO PELOS POUCOS ATRATIVOS QUE PLANO 

DIRETOR OFERECE PARA ÁREA ALEM DE TODOS ESTES ITENS RELATADOS.

43531,67898
guttolange
@gmail.c

om

Gustavo 
Lange dos 

Santos
822.996.090-91

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Habitação e 

Ocupação

Tendo em vista as mudanças no Plano Diretor que estão para ocorrer solicito a 
revisão da taxa de ocupação referente ao Bosque, que hoje é de apenas 20%. 

Acredito que 40% seja uma TO muito mais justa pois ainda fica destinado 60% do 
terreno para preservação. A ocupação ordeira (na taxa de 40%) da área de que 

compreende a Avenida Scarpelini Guezzi até o início do Bairro Don Rodolfo inclusive 
auxiliaria na preservação ambiental, pois teríamos mais edificações 

(residenciais/unifamiliares) em locais rotineiros de descarte de lixos e restos de 
materiais. É sabido também que para a ocupação destas áreas a própria Fundação 

Lucas Araújo destinou uma expressiva área em contrapartida pela habitação dos 
pontos já mencionados. Fico no aguardo. Grato.



43531,69214
gpierdona
@gmail.c

om

Gabriela 
Pierdoná

026.232.160-29
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Minha sugestão é concernente à revisão da taxa de ocupação do Bosque (Bairro 
Lucas Araújo), que atualmente é de 20%. Acredito que o aumento da taxa de 

ocupação para 40% seja muito mais justa, restando ainda 60% do terreno destinado à 
preservação. Além disso, a ocupação ordeira (na taxa de 40%) da área compreendida 

entre a Avenida Scarpelini Guezzi até o início do Bairro Don Rodolfo, auxiliaria na 
preservação ambiental, pois teríamos mais edificações (residenciais/unifamiliares) em 
locais de descarte rotineiro de lixo e restos de materiais. É sabido também que para a 

ocupação destas áreas a própria Fundação Lucas Araújo destinou uma expressiva 
área em contrapartida pela habitação dos pontos já mencionados.

43531,80484
thiago.cap
uano@gm

ail.com

Thiago 
Capuano

74370707072
Mobilidade Sustentável - 
Transporte Motorizado

Alternativa intermediaria para via de transporte coletivo

43532,59256
marcos@
gerhardt.p

ro.br

Luiz da 
Silva de 
Jesus e 
Marcos 

Gerhardt

45887373091 CRESOL
Espaços Públicos e 

Equipamentos Sociais - 
Equipamentos Sociais

Prezada Secretária Ana Paula Wickert
Presidente do Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor

A partir da etapa de diagnóltico, ouvidas as sugestões e considerando o meio rural do 
município também como lugar de moradia, com diversos núcleos populacionais 

estabelecidos e convívio social, propomos planejar:

1. serviços de coleta de lixo, atendimento à saúde, acesso à Internet e transporte 
coletivo nas localidades rurais de Passo Fundo, além da sede dos distritos;

2. o transporte escolar de crianças, a partir dos 4 anos de idade, do meio rural para as 
escolas de educação infantil;

3. investimentos na conservação das estradas rurais;
4. melhorias no abastecimento de água obtida de poços profundos (artesianos) e a 

conservação das nascentes.

Assim, solicitamos que nossa proposta seja apreciada e incluída.
Atenciosamente,

Luiz da Silva de Jesus
Marcos Gerhardt

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Planalto Serra (CRESOL)

43532,62162
arq.eduar
dort@outl
ook.com

Eduardo 
Rossatto

1358487090
DOISPORDOIS 
ENGENHARIA

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Alteração de zoneamento, de ZE para ZT, em zona composta pelos setores 011 e 
067, entre os Eixos Indutores das Ruas João Catapan e Miguel Vargas, estendendo a 

parcela de ZT, hoje limitada à Rua Morom, até o zoneamento da ZPU.

43532,62435

vandapinh
eiromaida
na31@gm

ail.com

vandapinh
eiromaida
na31@gm

ail.com

62293770044 comunidade
Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

permissão de desdobro de interesse social nas ZR1; extinção das ZRA do bairro 
Petrópolis, ampliação da zona de transição na vila Cruzeiro e rua Frederico Graeff.



43532,62822
ivan.m.co
ncolatto@
gmail.com

Ivan 
Máximo 

Concolatt
o

1710548061
Maxicon 

Incorporações Ltda

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Alteração de zoneamento, de ZE para ZT, em zona composta pelos setores 011 e 
067, entre os Eixos Indutores das Ruas João Catapan e Miguel Vargas, estendendo a 

parcela de ZT, hoje limitada à Rua Morom, até o zoneamento da ZPU.

43532,63064

sidneidefi
gueiredo
@gmail.c

om

Sidnei de 
Figueired

o
2889693082

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Alteração de zoneamento, de ZE para ZT, em zona composta pelos setores 011 e 
067, entre os Eixos Indutores das Ruas João Catapan e Miguel Vargas, estendendo a 

parcela de ZT, hoje limitada à Rua Morom, até o zoneamento da ZPU.

43532,67561

negoferna
ndes1989
@gmail.c

om

EVERSO
N MADER 
FERNAN

DES

623.039.100-72
Mobilidade Sustentável - 

Transporte não Motorizado
MODIFICAR O ZONEAMENTO ENTRE AS RUAS DIOGO DE OLIVEIRA E 

FREDERICO GRAEFF E ENTRE AS RUAS LIVRAMENTO E LAVA PÉS PARA ZOI2

43532,67745

negoferna
ndes1989
@gmail.c

om

CLEITON 
FELIPE 
MADER 
FERNAN

DES

708.652.210-49
ENGENHEIRO 

CIVIL

Gestão Participação e 
Controle Social - Instrumentos 

do Estatuto da Cidade

MODIFICAR O ZONEAMENTO ENTRE AS RUAS DIOGO DE OLIVEIRA E 
FREDERICO GRAEFF E LIVRAMENTO E LAVA PÉS

43532,68498
cdhpf@cd
hpf.org.br

PAULO 
CÉSAR 

CARBON
ARI

62302078004

SOCIEDADE CIVIL - 
Comissão de 

Direitos Humanos 
de Passo Fundo

Gestão, Participação de 
Controle Social

AS SUGESTÕES SÃO PARA DIVERSOS TEMAS

43532,70456
seplan@p
mpf.rs.gov

.br

Antônio 
Frediani 

da 
Fonseca

253.069.790-68
Pedido de 

construtoras
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Meio Ambiente

No trecho compreendido entre as ruas Diogo de Oliveira e Rua Frederico Graeff, 
Cacilda Becker e Rua Lavapés, modificar o zoneamento que é Zona de Ocupação 
Extensiva - ZE, passar para Zona de Ocupação Intensiva 2 - ZOI2 em função da 

vocação da área para a construção de edifícios.

43532,71035

doispordoi
sengenha
ria@outlo
ok.com

Eduardo 
Rossatto

1358487090
Escritório de 
Engenharia e 
Arquitetura

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Incluir item que expresse a possibilidade de escalonamento dos recuos, conforme 
explicitado em documento em anexo.

43532,76825
leandro.d
hlope@g
mail.com

Leandro 
C. 

Bonfante
99720760087 ssp

Mobilidade Sustentável - 
Transporte Motorizado

Criar uma via indutora unindo O Bairro Boqueirão ao bairro São Cristóvão, 
desafogando boa parte dos veículos que trafegam pelo centro nas avenida 7 de 

setembro e Bento Gonçalves sentido Boqueirão - São Cristóvão e as avenidas Sete 
de Setembro e Coronel Chicuta quando no sentido São Cristóvão -Boqueirão, 

principalmente com o Novo Shopping que aumentou muito o deslocamento das 
pessoas do lado oeste da cidade até o Shopping. Sugestão seria saindo da avenida 
Brasil, entrando na Rua Mascaranhas seguindo pela Guilherme Kurts e por fim a Av. 
Scarpelini Ghezzi. Para execução desta sugestão bastaria apenas revitalizar o trecho 
da rua Guilherme Kurts, e remover alguns "pare" dos cruzamentos deste trecho para 

incentivar os motoristas.

43532,81266

doispordoi
sengenha
ria@outlo
ok.com

Eduardo 
Rossatto

1358487090

Prestadora de 
serviços de 

Engenharia e 
Arquitetura

Meio Ambiente e Ocupação do 
Território - Uso e Ocupação do 

Solo

Alteração dos regramentos que tratam das vagas de estacionamento e garagem, 
isenções de índices e incentivos à novas tecnologias e estratégias sustentáveis, 

conforme documento em anexo.



43532,81576
arq.eduar
dort@outl
ook.com

Eduardo 
Rossatto

1358487090 AEAPF
Meio Ambiente e Ocupação do 

Território - Habitação e 
Ocupação

Implementar política pública de incentivo à Assistência Técnica Gratuita para 
Habitações de Interesse Social, nos moldes da Lei nº 11.888, de 2008, considerando 
fonte de financiamento, requisitos para enquadramento na legislação, tanto por parte 

do cliente, como por parte do prestador de serviço, serviços cobertos pela legislação e 
possibilidade de parceira público x privada para atender à demanda.
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