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Ata da 1ª Audiência Pública do Plano Regional de Mobilidade – 
PLANMOB ALTO VALE 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, 
realizou-se na Câmara de Vereadores de Lontras, localizada na Travessa Francisco 
Antônio de Carvalho, 85 – Bairro Centro, município de Lontras, a 1ª Audiência 
Pública do Plano Regional de Mobilidade – PLANMOB ALTO VALE, para a 
apresentação dos resultados técnicos do Levantamento de Dados e do Diagnóstico,  
incorporação de contribuições e validação do referido Diagnóstico, encerrando assim 
a 2ª Etapa de elaboração do plano. A audiência foi aberta pelo Sr. Gustavo 
Leonardo Wloch que convidou a Prefeita do município de Lontras, Sra. Martina 
Zucatelli, para fazer uso da palavra. Martina saudou os presentes, agradeceu a 
presença de todos e declarou aberta a audiência pública. Na sequência foi realizada 
a leitura do regulamento da audiência pública. Dando sequência aos trabalhos, a 
Arquiteta da AMAVI, Fabiana Meurer, realizou a apresentação dos resultados da 
etapa de Levantamento de Dados e de Diagnóstico do Plano Regional de Mobilidade 
aos presentes, composta de: objetivos e etapas de elaboração do PLANMOB; dados 
gerais do Alto Vale; dados do Sistema Rodoviário Regional, com ênfase no 
transporte coletivo, transporte individual, transporte de carga e transporte não 
motorizado. Comentou ainda sobre os demais modais de transporte, pouco 
utilizados na região, como o transporte aeroviário, hidroviário e ferroviário. Finalizou 
a apresentação com as projeções futuras. Na sequência, Gustavo fez a 
apresentação dos mapas elaborados, sendo eles: Mapa de Conflitos Viários, Mapas 
de Vetores de Crescimento e Mapas de Polos Geradores de Tráfego, explicando os 
principais gargalos da região, em termos de mobilidade. Em seguida foi aberto 
espaço para sugestões e questionamentos manifestados pelos presentes em face 
do conteúdo apresentado, encaminhados por escrito ou através de manifestação 
oral, à mesa coordenadora. Os principais pontos discutidos e apontados pelos 
presentes como deficiência foram: a falta de ciclovias, a dependência da região com 
a BR-470 e os trevos de acesso aos municípios. Foi citado também que a Prefeitura 
de Rio do Sul tem projeto de implantar 33 km de ciclovias interligadas. Como 
sugestão de propostas foi comentado: implementar sistema de bicicletas 
compartilhadas; implementar ciclovia na BR-470; padronização das calçadas; exigir 
melhorias no transporte coletivo; concessão da BR-470 aos municípios; implementar 
a Ferrovia da Integração; ligação da SC-350 entre Aurora e Laurentino, contornando 
o perímetro urbano de Rio do Sul; pavimentação asfáltica entre Petrolândia e a BR-
282; e investir no Aeródromo de Lontras. Gustavo comentou que todas as propostas 
e sugestões vão ser analisadas para a próxima fase do PLANMOB, que é a etapa de 
Proposta, e que mais contribuições podem ser encaminhadas a AMAVI. Nada mais 
havendo a tratar, por volta das 10h30min, deu-se por encerrada a audiência, 
lavrando-se a presente ata. Lontras, 18 de novembro de 2014. 
 
 


