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1. APRESENTAÇÃO  

O presente documento trata-se do descritivo pormenorizado das atividades de cunho social participativo desenvolvidas 
pela Idom juntamente com a Prefeitura Municipal no âmbito da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana – PlanMob 
de Novo Hamburgo, mais especificamente no que concerne à 1º audiência pública, realizada no dia 13 de setembro de 
2018. Desta forma serão apresentados os resultados obtidos e as atividades relativas ao processo de planejamento 
desta Audiência Pública, cujo escopo foi a apresentação do Plano de trabalho e Plano de Comunicação do PlanMob. 

 Seguindo as orientações contidas no Estatuto da Cidade, os instrumentos da política urbana (planos diretores 
municipais, planos municipais de habitação de interesse social e planos de mobilidade urbana, entre outros) devem ser 
participativos, para que os mesmos tenham efetividade, reflitam a realidade de cada município e os anseios de seus 
moradores. “As decisões sobre o futuro das cidades não podem se limitar somente à democracia representativa das 
câmaras de vereadores, mas devem propiciar que todos aqueles diretamente afetados pelas ações e investimentos 
públicos sejam envolvidos”1. Assim, é necessário garantir durante o processo de elaboração do plano instâncias de 
participação que sejam efetivamente consultivas e deliberativas.   

Seguindo este princípio, o modelo participativo proposto para a elaboração do PlanMob é composto por consultas e 
audiências públicas. Estão previstas 2 audiências públicas. As audiências possuem também como objetivo captar a 
expectativa e as demandas da população quanto às questões de mobilidade, bem como validar as informações 
levantadas, diretrizes e ações propostas.  

As atividades de planejamento e organização da primeira audiência pública, objeto do presente relatório, foram 
compartilhadas entre a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a IDOM. As tarefas realizadas foram: 

• Definição do local do evento – Prefeitura de Novo Hamburgo 

• Realização de convites – Prefeitura de Novo Hamburgo 

• Divulgação e mobilização da sociedade civil – Prefeitura de Novo Hamburgo 

• Definição da pauta da audiência – Prefeitura de Novo Hamburgo – IDOM 

• Apresentação da audiência pública – Prefeitura de Novo Hamburgo e IDOM 

• Sistematização das observações levantadas durante a audiência/relatórios da audiência – IDOM - Prefeitura de 
Novo Hamburgo 

 

2. MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, CONVITES E DIVULGAÇÃO 

Durante o processo de planejamento da 1º audiência pública, uma das primeiras ações foi a elaboração dos convites e 
demais materiais de divulgação, para isto foi importante definir a data e o local da audiência. Assim, a data da 1ª 
Audiência Pública do PlanMob Novo Hamburgo foi definida a partir da apresentação do Relatório Técnico II – Plano de 
Comunicação, realizada no mês de agosto de 2018. Desta forma ficou definido o dia 13 de setembro 2018 para a 
realização da audiência. O local sugerido pela Prefeitura foi o próprio Auditório da Prefeitura (R. Guia Lopes, 4201, 10 
Andar) 

Após o agendamento do dia e do local do evento, a equipe técnica da Prefeitura junto com a equipe de comunicação 
elaborou o modelo do material de divulgação das audiências. A veiculação de informações relativas à audiência e a 
mobilização da sociedade civil para a participação ficaram a cargo da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. 

A Prefeitura realizou um trabalho exaustivo de divulgação que incluiu: entrega de convites, abordagem 
direta/conversação dialogada e canais de comunicação na internet, principalmente o Facebook da prefeitura.  

A Secretaria das Cidades realizou a veiculação de notícias e disponibilização de um link de acesso ao Relatório RT-IV, 
objeto de consulta desta primeira audiência, no site da secretaria. 

                                                                 

1 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Estatuto da cidade comentado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001. 
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O material de divulgação é apresentado nas imagens a seguir:  
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3. AUDIENCIA PÚBLICA 

 

3.1. PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A pauta da Audiência Pública, realizada o dia 13 de setembro de 2018, foi: 

A equipe da IDOM e a equipe técnica da Prefeitura agendaram o encontro no Auditório da Prefeitura as 17:00 horas, 
duas horas antes do início da Audiência Pública, com o objetivo de preparar o Auditório e apresentação. Os trabalhos 
foram: 

• Preparar o computador e o Datashow para a apresentação. Comprovar o bom funcionamento; 

• Preparar as mesas para o registro de participantes;  

• Colocar mesas com água para os participantes. 

A Audiência pública iniciou as 19:15 horas e foram registradas 62 pessoas. A Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, a senhora Roberta Gomes de Oliveira, fez a abertura com uma apresentação dos objetivos do PlanMob e 
explicou as pautas da Audiência Pública. A Secretaria também apresentou a consultora que está realizando o Plano de 
Mobilidade (IDOM) e seus representantes que estavam presentes no auditório (David Moncholi Badillo e Francesc 
Arechavala Roé). 

 

Depois da abertura da secretária Roberta Gomes de Oliveira, a consultora iniciou a apresentação técnica. A 
apresentação (ver no anexo) teve 7 pontos. Os primeiros 5 pontos foram explicados por David Moncholi, Diretor do 
projeto, enquanto os pontos 6 e 7 foram explicados pelo Francesc Arechavala, da equipe chave do Plano de Mobilidade 
de Novo Hamburgo. O conteúdo da apresentação foi: 

1. Introdução 
2. O que é um Plano de Mobilidade Urbana e por que fazê-lo?  

3. O Plano de Mobilidade de Novo Hamburgo 

3.1. Identificação dos desafios 

3.2. Linhas de trabalho do plano de mobilidade 

4. Plano de trabalho  

4.1. Metodologia geral 

4.2. Cronograma 

5. Plano de comunicação 

         5.1. Participação social 

         5.2. Comunicação 
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6.  Levantamento de dados – Trabalho de campo 

7. Primeiros resultados 

A apresentação terminou às 20:10 horas, e então iniciou o período de sugestões. A população apresentou algumas 
questões e sugestões que foram respondidas pelos representantes da consultoria presentes. As principais questões 
apresentadas foram sobre transporte público, a dificuldade que os pedestres têm para realizar deslocamentos na cidade 
e a necessidade de mudar a mentalidade da sociedade para favorecer os deslocamentos sustentáveis (educação). 

Após responder durante 10-15 minutos as questões colocadas pelos participantes, a equipe técnica (Nelson Dietrich – 
Diretor de mobilidade Urbana e Ricardo Schiavon – Diretor tráfego) recolheu as sugestões que foram escritas nos 
formulários distribuídos durante a audiência para a anotação de sugestões.  

No ponto 3.2 deste documento encontram-se todas as sugestões recebidas e as respostas que a equipe técnica da 
IDOM, junto com a Prefeitura de Novo Hamburgo, realizou. 

Finalmente, as 21:00 horas, a Secretária Roberta Gomes de Oliveira, encerrou a primeira Audiência Pública, agradeceu 
a participação da sociedade e os convidou a participar novamente na segunda Audiência Pública do Plano de Mobilidade 
de Nova Hamburgo que será realizada no mês de dezembro. 

No dia seguinte ao da Audiência pública, a Prefeitura publicou o seguinte post no Facebook: 
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3.2. SUGESTÕES 

Seguir são apresentadas as sugestões e perguntas recebidas na Audiência Pública com as respostas da equipe técnica. 

 

Perguntas:  

1- A Licitação do Transporte Público não deveria aguardar a conclusão do estudo de mobilidade? O Plano de mobilidade 
analisará a proposta de melhoria do transporte público e poderá propor, se for necessária, alguma modificação. 
 

2- Qual a solução alternativa para o terminal de integração a ser construído na área ao lado da estação do Trensurb já 
que não há interessados? No momento estamos desenvolvendo o diagnóstico do município para entender melhor os 
vários desafios em termos de mobilidade e desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo. Após a realização do 
diagnóstico será realizada a etapa de definição das melhorias da oferta, quando poderemos avaliar com mais 
profundidade a proposta para o terminal de integração. Salientamos que no momento do desenvolvimento das 
propostas será realizada uma 2º audiência com objetivo de discutir com mais profundidade as propostas, estratégias 
e objetivos do PDMU. 

 
3- Porque não buscar compartilhamento de bicicletas/carros (serviço aplicativo)? Na etapa do desenvolvimento das 

propostas será apresentado um Plano de Melhoria da Oferta, entre os temas tratados terão dois itens específicos 
sobre as bicicletas e i transporte motorizado individual onde poderemos avaliar e desenvolver propostas de 
compartilhamento de bicicletas/carros.   

 
4- Porque não criar estacionamentos populares (preços) já que existe vários terrenos ociosos no Centro e muitos 

motoristas circulam 3 vezes no mesmo trajeto para estacionar na faixa nobre? Na etapa do desenvolvimento 
propostas será apresentado um Plano de Melhoria da Oferta, no qual serão tratadas as questões referentes aos 
estacionamentos. No entanto, um dos objetivos do Plano é reduzir a cota de veículos motorizados individuais, ou 
seja, o plano apresentará medidas a fim de fomentar a mobilidade de pedestres, ciclistas e o uso do transporte 
coletivo. Desta forma, e com o objetivo de alcançar estes resultados expostos, serão apresentadas diretrizes, 
objetivos, propostas para o estacionamento no centro.  

 
5- Vai ser criado aplicativo para utilizar a faixa nobre talvez do pagamento e controle digital dos usuários ajudando no 

cercamento digital da segurança. (cercamento eletrônico câmeras e identificação de placas)? Na etapa de definição 
das melhorias poderemos avaliar com mais profundidade a utilização de um aplicativo para a gestão da faixa nobre. 
Salientamos que no momento do desenvolvimento das propostas será realizada uma 2º audiência com objetivo de 
discutir com mais profundidade as propostas e objetivos do PDMU. 

 
6- Instalação de controle de fluxo com o controle integrado em tempo real dos semáforos? Na etapa de definição das 

melhorias, no que concerne a gestão do trafego poderão ser aprofundadas as propostas para a criação de um Centro 
de Controle de Tráfego.  

 
7- Vamos reunir todas as informações do transporte público num aplicativo? Que pode informar alarme de segurança 

(assalto)? Quantidade de passageiros para pegar o próximo que não esteja lotado do ônibus, integração para 
oferecer a linha do trajeto que se deseja? Na etapa de definição das melhorias, no que concerne o transporte 
coletivo, poderão ser aprofundadas as propostas sobre a gestão da informação sobre a rede de transporte, essa 
questão é de extrema importância para aumentar o número de usuários de transporte coletivo e melhorar a 
qualidade do serviço.   

 
8- Pode criar bolsões em certos horários, próximos as escolas para pais e transportes buscarem estudantes? Na etapa 

de propostas deverão ser desenvolvidas propostas para os entornos urbanos perto dos equipamentos educacionais 
e de saúde onde há concentração de pedestres significativa. Os usuários dos equipamentos de saúde e educacionais 
são os pedestres mais vulneráveis (crianças e idosos) e as calçadas e o desenho urbanos devem facilitar os 
deslocamentos a pé com garantias de segurança. 
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9- Vai ser usada uma via só para ônibus (faixa azul em horas de maior lotação)? A proposição de faixa exclusiva de 
transporte coletivo será avaliada na etapa de propostas.  

 
 

Sugestões:  

1. Nas atividades culturais oferecer uma linha que traga até o evento; 
 

2. Aplicativo de interação inserir dados no wase ou algo (ilegível). 

Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua colaboração no processo de construção do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. Nosso objetivo é realizar um plano que atenda às 
necessidades da população residente em Novo Hamburgo. O desenvolvimento do Plano é formado por várias etapas, no 
momento estamos desenvolvendo o diagnóstico do município para entender melhor os vários desafios em termos de 
mobilidade e desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo. Após a realização do diagnóstico será realizada a etapa de 
definição das melhorias, quando serão desenvolvidos os objetivos e propostas, nesta etapa poderemos avaliar com mais 
profundidade a inserção das sugestões apresentadas na 1º audiência pública. Salientamos que no momento do 
desenvolvimento das propostas será realizada uma 2º audiência com objetivo de discutir com mais profundidade as 
propostas e objetivos do PDMU.   

 

Perguntas:  

1. Mesmo com os desafios geográficos, a bicicleta pode desempenhar um grande avanço nas vias e mobilidade, haja 
visto como será esta adequação, ou seja, ciclofaixas são mais baratas acessíveis e humanas, visto que trabalham na 
educação e conscientização do seu uso, como pensam sobre isto?  O Plano de Mobilidade define como um dos 
objetivos a promoção de meios de transporte alternativos como a bicicleta. O uso da bicicleta possui potencial para 
ter o seu espaço na cidade. Para isso, segurança é um item fundamental. São necessários dois requisitos básicos para 
os ciclistas: poder circular e estacionar com total segurança. Acreditamos que os ciclistas devem dispor de espaços 
de uso exclusivo ou compartilhado com outros meios de transporte, desde que seja de forma pacífica e segura. Assim 
como, os ciclistas devem igualmente dispor locais onde possam estacionar de forma segura suas bicicletas.   

 

Sugestões:  

1. Possibilitar transporte coletivo de qualidade, assiduidade e de valor acessível também é excelente. 

Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua colaboração no processo de construção do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. Como foi apresentado na Audiência Pública o transporte 
coletivo tem que ser a principal protagonista na mobilidade de Novo Hamburgo e para isso precisamos de um sistema 
rápido, accessível e de qualidade. As propostas do plano de mobilidade estarão alinhadas com as suas sugestões.  

 

Sugestões:  

1. Readequação das faixas de segurança afastando-as das esquinas/cruzamento e direcionando os pedestres no intuito 
de aumentar índice de segurança haja vista que evite conflito com condutores de veículos, isto aumenta a margem 
de visão e identificação do pedestre enquanto propicia espaço para o condutor visualizar o momento de fazer opção 
mais segura nos cruzamentos. Onde não há semáforos do pedestre, sejam colocados divisores físicos para 
direcionamento do pedestre até a faixa de segurança.  
 

2. Nas faixas de segurança na área central da cidade sejam colocadas floreiras próximas as extremas, diminuindo o 
percurso para o aumento da segurança do pedestre, além do que as floreiras aumentam o embelezamento e a 
sociabilidade do local aos demais usuários. 
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Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua colaboração no processo de construção do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. O Plano de mobilidade trabalhará a mobilidade dos pedestres 
com o objetivo de aumentar os deslocamentos a pé e a sua segurança. Para isso serão desenvolvidas diretrizes, 
propostas de melhoria e propostas de desenho urbano para melhorar o percurso dos pedestres, principalmente no que 
concerne a calçadas e interseções. 

 

Sugestões:  

1. Verificar a possibilidade para o local de embarque/desembarque na estação do trensurb (não é permitido 
estacionar no recuo); A intermodalidade tem que ser uma das principais ações a serem estudadas no plano de 
mobilidade, principalmente com as estações do TRENSURB. 

2. Possibilidade de ter van/micro-ônibus; As linhas de ônibus e as equipes para operá-las tem que ser 
dimensionadas adequadamente a demanda registrada em cada uma das linhas. Os micro-ônibus são uma boa 
opção para linhas com uma demanda baixa. 

3. Transforma em mão única ruas como Pedro Alvares Cabral no Bairro Vila Rosa; A conversão em mão única é 
uma boa solução para melhorar a gestão das interseções e para alargar as calçadas ou implantar ciclovias ou 
cicofaixas. O plano de mobilidade analisará os sentidos de circulação no município com o objetivo de propor 
um esquema circulatório que permita otimizar a rede e favorecer os modais sustentáveis. 

4. Sincronizar sinaleiras; A modernização dos semáforos, com o objetivo de otimizar o fluxo nas diferentes faixas 
horárias, será uma prioridade do plano de mobilidade. 

5. Ter as calçadas bem conservadas. Talvez campanhas de conscientização; Isso é um problema generalizado no 
Brasil. O plano de mobilidade terra propostas e diretrizes para conservar as calçadas. 

6. Conscientização da nova geração para modificar o uso do modal automóvel – pedestre campanha educativa; 
O plano tem que propor ações de educação e conscientização. É importante para mudar à mentalidade da 
população. 

7. Rever paradas de ônibus, sem adequação/proteção às intempéries. O plano tem que propor diretrizes de 
desenho urbano para favorecer a mobilidade sustentável, entre elas a melhoria do transporte público 

 

Sugestões:  

1. Tornar mais ruas de mão única. A conversão em mão única é uma boa solução para melhorar a gestão das interseções 
e para alargar as calçadas ou implantar ciclovias ou cicofaixas. O plano de mobilidade analisará os sentidos de 
circulação no município com o objetivo de propor um esquema circulatório que permita otimizar a rede e favorecer 
os modais sustentáveis. 
 

2. Situação Caótica próximo ao Sempre Viva, cruzamento das Rua Guia Lopes com a Av. Pedro Adams Filho, devido ao 
grande fluxo de caminhões que acessam o porto seco e que ficará pior, assim que for entregue a ponte da avenida 
dos municípios. A situação apontada sobre o cruzamento das Rua Guia Lopes com a Av. Pedro Adams Filho será 
inserida no nosso diagnóstico e sua problemática avaliada com os trabalhos de campo realizados e com o modelo de 
transporte. 

 

Sugestões:  

1. Quando a ponte na Av. dos Munícipios for materializada o trânsito de veículos será turbinado, virando um caos 
se não for considerado desde agora, sobrecarga na 7 de setembro desde a Pedro Adams até a BR 116; A 
situação apontada será inserida no nosso diagnóstico e sua problemática avaliada com os trabalhos de campo 
realizados e com o modelo de transporte. 
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Sugestões:  

1. Observar o encontro entre a área rural e urbana. Ligação entre Lomba e São Leopoldo ou NH (Centro). Máquinas 
agrícolas, bicicletas e carros na mesma via. Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua 
colaboração no processo de construção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. Nosso 
objetivo é realizar um plano que atenda às necessidades da população residente em Novo Hamburgo (área rural e 
área urbana). O Plano de mobilidade realizará uma análise da rua Leopoldo Petri  para compatibilizar os usos 
existentes. 

 

Perguntas:  

1. Há possibilidade (estudo) de instituir-se vias perimetrais (Nações Unidas, Primeiro de Março, Bento Gonçalves? Sim. 
No momento estamos desenvolvendo o diagnóstico do município para entender melhor os vários desafios em termos 
de mobilidade e desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo. Após a realização do diagnóstico será realizada a 
etapa de definição das melhorias, quando poderemos avaliar com mais profundidade a proposta para o sistema 
viário.  
 

2. Estuda-se restringir/proibir trânsito de carroça/catadores? Até o momento o diagnóstico não identificou uma 
problemática significativa relativa as carroças, no entanto ele ainda foi finalizado, desta forma iremos avaliar o 
impacto das carroças no tráfego. Salientamos que no momento do desenvolvimento das propostas será realizada 
uma 2º audiência com objetivo de discutir com mais profundidade as propostas e objetivos do PDMU.  

 

Sugestões:  

1. Ciclovias teoricamente são fantástica, mas na prática não funcionam... (ilegível). O Plano de Mobilidade define como 
um dos objetivos a promoção de meios de transporte alternativos como a bicicleta. O uso da bicicleta possui potencial 
para ter o seu espaço na cidade. Para isso, segurança é um item fundamental. São necessários dois requisitos básicos 
para os ciclistas: poder circular e estacionar com total segurança. Acreditamos que os ciclistas devem dispor de 
espaços de uso exclusivo ou compartilhado com outros meios de transporte, desde que seja de forma pacífica e 
segura. Assim como, os ciclistas devem igualmente dispor locais onde possam estacionar de forma segura suas 
bicicletas.   
 

Pergunta: 1 

1. Qual o nível de detalhe que o Plano de Mobilidade irá atingir? O que ficará pendente para ser projetado na etapa de 
implantação? Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua colaboração no processo de 
construção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. O PDMU o nível de detalhamento 
alcançado é o detalhamento de propostas, indicação de Cronograma de implantação, descrição do processo de 
implantação e orçamento. Assim será elaborada a minuta da Lei da Politica Municipal de Mobilidade Urbana. Para 
a etapa de implantação deverão ser realizados os detalhamentos dos projetos executivos. O Plano de Mobilidade 
não realiza projeto executivo 

 

Sugestões:  

1. Que o centro da cidade seja fechado para acesso de carros, entre Avenidas Nações Unidas/Bento Gonçalves e 
Nicolau Becker / Marcilio Dias; Sugiro a instalação de um anel de transporte coletivo nesta área, com 
estacionamentos públicos nas áreas periféricas ao centro. Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos 
com sua colaboração no processo de construção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. 
O plano terra um modelo de transporte que permitirá analisar diferentes cenários de mobilidade para potenciar os 
modais sustentáveis. Um deles pode ser o fechamento do centro. 
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Perguntas:  

1. Como fica deslocamento em relação sinalização, por exemplo, piso tátil nas calçadas. O PDMU busca converter o 
pedestre no protagonista dos deslocamentos de vizinhança. Para alcançar este objetivo, o plano segue as seguintes 
premissas: garantir de forma prioritária condições adequadas para os pedestres nas zonas de maior concentração e 
com maior nível de vulnerabilidade para estes (escolas ou centros de saúde); Criar eixos de conexão de pedestres 
entre os diferentes bairros do município garantindo condições mínimas para os usuários; Melhorar as condições das 
calçadas de forma geral na cidade; Melhorar as condições das travessias de pedestres (faixas de pedestre). 
 

Sugestões:  

1. Faixas de Pedestre, estacionamento na via pública na área central, sistema integrado de transporte público, 
segurança com câmeras e iluminação pública para pedestres. O plano de mobilidade tem por objetivo melhorar os 
sistemas de mobilidade sustentável (a pe, bicicleta e transporte coletivo), porem vais ser identificadas diretrizes de 
melhoria nos desenhos urbanos para pedestres (faixas de pedestres, iluminação, calçadas...) e para o transporte 
público. E para potenciar os modais sustentáveis é importante propor uma gestão eficiente do estacionamento no 
centro. 

 

Pergunta:  

1. Uma vez trazidas sugestões para melhorar a mobilidade como fazer para mudar as ações e executar. Como fazer 
para mudar um “modo cultural” das pessoas de nossa cidade em abrir mão do uso do carro e sum utilizar de meios 
de transportes alternativos “A cidade para Pessoas” já está sendo tratada como um tema as pessoas mudarem de 
comportamento? Isto e muito importante. Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua 
colaboração no processo de construção do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. Nosso 
objetivo é realizar um plano que atenda às necessidades da população residente em Novo Hamburgo e propor ações 
que favoreçam a movimentação de bens e pessoas, conseguindo as interações dos aspectos da sustentabilidade 
(ambientais, sociais e econômicas), no entanto dependerá também da população e da vontade política o sucesso da 
adoção das medidas apontadas pelo plano.   

 

Sugestões:  

1. Sugiro avaliar a questão das arvores plantadas no passeio público, pois muitas estão obstruindo e estragando as 
mesmas pelo crescimento das raízes; As árvores são uma parte importante das calçadas e garantam conforto e 
qualidade na caminhada. A manutenção das calçadas (e os elementos que se encontram nela) tem que ser uma das 
atividades propostas pelo plano de mobilidade. 
 

2. Também a questão da infraestrutura de tráfego e guarda ou depósito das bicicletas (estacionamento); O Plano 
analisará as necessidades de estacionamento para carros e para bicicletas. 

 

Sugestões:  

1. Regulamentar no Plano Diretor espaços para estacionamento de bicicletas com segurança nas edificações 
comerciais, condomínios, shopping, rodoviárias; O Plano de Mobilidade vai propor ações de melhoria para potenciar 
o uso da bicicleta. Além das atuações infraestrtuturais vai propor atuações para melhorar o estacionamento de 
bicicletas e ações de promoção e educativas. 
 

2. Disciplinar, regulamentar e (ilegível) calçamentos irregulares pedestre e motoristas que desrespeitem a faixa de 
segurança, semáforos etc.. Além da implantação das propostas e a necessidade de mudar a mentalidade da 
população, é importante que a lei seja cumprida. 
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Sugestões:  

1. Pensar no desenvolvimento de alguns bairros da cidade, a fim de retirar ou diminuir o fluxo do Centro da cidade. 
Incentivar a indústria e comércio nestes bairros para diminuir o perímetro de deslocamento.  

Nós, da equipe técnica, ficamos imensamente satisfeitos com sua colaboração no processo de construção do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo - PDMU. Nosso objetivo é realizar um plano que atenda às 
necessidades da população residente em Novo Hamburgo. O desenvolvimento do Plano é formado por várias etapas, no 
momento estamos desenvolvendo o diagnóstico do município para entender melhor os vários desafios em termos de 
mobilidade e desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo.  A relação entre o planejamento urbano e a mobilidade é 
intrínseca. O modelo de cidade e de crescimento urbano possui impacto direto nas pautas de mobilidade. Por essa razão 
o plano de mobilidade deve ter uma estreita relação com o plano diretor municipal e as demais normas de ordenamento 
territorial.  As diretrizes voltadas para o planejamento urbano devem favorecer os deslocamentos não motorizados e o 
transporte coletivo. O objetivo é favorecer uma cidade onde a configuração urbana não obrigue à população a realizar 
grandes deslocamentos. Temos que criar cidades – bairros onde os deslocamentos de vizinhança sejam os mais 
numerosos e haja a cultura do pedestre. Desta forma é possível alcançar uma cidade mais vibrante, cheia de vida e 
segura. 

 

Sugestões:  

1. Sistemas viários de mão única. A conversão em mão única é uma boa solução para melhorar a gestão das 
interseções e para alargar as calçadas ou implantar ciclovias ou cicofaixas. O plano de mobilidade analisará os 
sentidos de circulação no município com o objetivo de propor um esquema circulatório que permita otimizar a 
rede e favorecer os modais sustentáveis. 

 

Sugestões:  

1. Estudar transformar sinaleiras de 3 tempos em 2 tempos, desta forma o fluxo de avenidas de grande tráfego será 
aumentado (por ex.: avenidas Nações Unidas e Nicolau Becker), proibindo conversão a esquerda. Quem desejar sair 
da avenida deverá fazer balão na quadra para cruzar a mesma. A optimização da gestão semafórica nas interseções 
tem que ser uma prioridade do plano de mobilidade. Além de analisar os cruzamentos e importante a modernização 
dos semáforos, com o objetivo de otimizar o fluxo nas diferentes faixas horárias. 
 

2. Estudar implantar onda verde, sincronismo de sinaleiras para fluxo de carros ser aumentado e eficiente. Para isso 
os semáforos têm que ser modernizados. Será uma proposta do plano de mobilidade 

 
3. Aumentar número de sinaleiras para pedestres em regiões movimentadas. Para melhorar a segurança dos pedestres 

e importante o desenho urbano mas também a implantação de sinaleiras 
 

4. Estudar trocar sinaleiras por rotatórias, trânsito tem mais agilidade com rotatórias. O trânsito tem mais agilidade 
com as rotatórias mas penaliza o pedestres. Cada uma das interseções tem que ser analisada para avaliar a melhor 
solução  

 

Sugestões:  

1. Apreciaria muito se pudesses dar uma atenção para o deslocamento e mobilidade do trânsito do entorno de 
Hamburgo Velho. Coloca-te  no lugar dos motoristas provenientes da RS 290 , Bairro São José, ( Vila Diehl, Quephas, 
Redentora), Bairro São Jorge ...que pretendem acessar Hospital Unimed, na emergência, Escola Antônio Viera, 
Parcão , enfim, toda parte alta de Hamburgo Velho. Ou vais até Vila Nova ou até Canudos. Absurdo !  Antes  havia a 
opção de dobrar à esquerda na Frederico Mentz para Daltro Fo.  Caminhões que estão proibidos de transitar pelo 
centro de Hamburgo Velho quando provenientes  da Daltro F. direção Centro, são obrigados a dobrar á esquerda na 
Eng. Jorge Schury, entrando na A.Vitor Hugo Kunz , voltando a Canudos. Quem vem dos B. s. José e S.Jorge , para 
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acessar o H. Uinmed, Prefeitura....tem subido a Jorge Schury faz a conversão á esquerda na Daltro f. o que é proibido. 
Já vi, inclusive, carros com adesivos da Prefeitura NH fazerem tal manobra.  Uma sugestão ,  que poderia ajudar e 
muito, seria unir (?)  a Eng. Jorge Schury,  sem o corte (?) na Av Vitor Hugo Kunz.  Desde fico grata. O Plano de 
Mobilidade realizará um modelo de transporte onde poderão ser analisadas as sugestões propostas por você. 
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