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Ata da Quarta Audiência de Revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade do 
Município de Canoinhas – SC 
 

1.1. ATA  

Data: 09/07/2020 

Horário: 18h35 – 20h05 

Objetivo Geral: Submeter à apreciação dos participantes os resultados obtidos na etapa de revisão das 

minutas de lei e confecção do Plano de Ação e Investimentos do processo de elaboração dos planos, 

gerando debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o conteúdo apresentado. 

1.1.1. Memória do evento  

 

 Em consonância ao Decreto Estadual nº 587/2020, ao Decreto Municipal nº 58/2020, no dia 

09 de julho de 2020, através de veículo de comunicação oficial da Prefeitura Municipal de Canoinhas 

na plataforma Facebook, foi realizada a Quarta Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor (PDM) e 

Elaboração do Plano de Mobilidade (PlanMob) municipais.  

 A Audiência teve início às 18h35, com abertura do Prefeito Gilberto dos Passos, que saudou a 

todos os expectadores e forneceu uma breve explanação sobre os conteúdos que seriam tratados no 

evento. Reforçando a importância do processo de revisão e elaboração dos Planos Diretor e de 

Mobilidade, o Prefeito Gilberto dos Passos convidou os cidadãos canoinhenses a participarem da 

Audiência, encaminhando dúvidas, sugestões e críticas a serem respondidas pelos representantes da 

Prefeitura Municipal e da Consultora UrbtecTM.  

 Em seguida, a palavra foi passada ao Secretário de Planejamento João Engelberto Linzmeier, 

que saudou os expectadores e procedeu com a leitura do regulamento da audiência. Finalizada a 

leitura do regulamento, foi passada a palavra ao Diretor Geral da UrbtecTM, Gustavo Taniguchi, que 

saudou os expectadores virtuais e reforçou a participação da população por meios digitais, tanto pelo 

chat da transmissão ao vivo quanto através do website da Prefeitura Municipal, divulgando ainda, que 

os conteúdos a serem  apresentados permaneceriam à disposição nos canais online da prefeitura para 

aqueles que não puderam acompanhar a transmissão ao vivo.   

 Na sequência, Taniguchi explanou os principais tópicos abordados durante a audiência, a 

revisão e elaboração de Minutas de Lei e Plano de Ação e Investimentos (PAI) e relembrou aos 

expectadores  conceitos básicos referentes aos Planos Diretor e de Mobilidade, bem como etapas e 
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eventos realizados ao longo do processo. Ao tratar sobre o conteúdo referente ao Plano Diretor 

Municipal, Taniguchi apresentou uma breve síntese do diagnóstico do Município e em seguida,as 

principais ações descritas no Plano de Ações e Investimentos e as Minutas de Lei revisadas e elaboradas 

no âmbito de revisão do PDM. Também tratou sobre a relevância e composição do Sistema de 

Monitoramento e Gestão do Plano Diretor, destacando a importância do acompanhamento da 

população na implementação do Plano.  

 Finalizada a apresentação do conteúdo referente ao Plano Diretor, Taniguchi procedeu com a  

apresentação dos conteúdos referentes ao Plano de Mobilidade de Canoinhas, iniciando a partir da 

síntese das principais propostas e ações do Plano de Ação e Investimentos. Ao final da apresentação, 

devido a uma falha técnica, a fala de Taniguchi foi interrompida durante a explanação sobre o sistema 

de indicadores previstos para o Plano de Mobilidade. Na sequência a palavra foi passada ao Prefeito 

Gilberto dos Passos, que deu início a leitura das dúvidas encaminhadas durante a transmissão ao vivo.  

 A pergunta lida durante a transmissão ao vivo da audiência foi enviada por Viviane Posonski, 

que questionou a respeito da situação de drenagem do Rio Canoinhas, pontuando que mora em local 

sucetível a enchentes. A pergunta foi respondida pelo Secretário de Planejamento João Engelberto 

Linzmeier, que pontuou a existência de vários pontos de alagamento no Município de Canoinhas, e 

explanou que a realização de uma obra de drenagem para o Rio Canoinhas requer a contratação de 

estudos técnicos específicos e envolve um valor elevado em investimentos, devendo ser pensada entre 

médio e longo prazo. Não foram recebidos outros questionamentos durante a transmissão ao vivo.  

Em seguida,  superadas as falhas técnicas, a palavra foi passada novamente a Taniguchi, que 

concluiu a explanação em relação aos indicadores e Minutas de Lei previstos no âmbito da elaboração 

do Plano de Mobilidade e reforçou a participação dos cidadãos a partir do envio de perguntas e 

questionamentos, relembrando que o conteúdo tratado em Audiência permaneceria disponível nos 

veículos oficiais de comunicação da Prefeitura Municipal. Finalizada a fala de Taniguchi, o Prefeito 

Gilberto dos Passos agradeceu aos expectadores virtuais, ressaltou que as respostas para 

questionamentos realizados após transmissão ao vivo seriam disponibilizadas no website da Prefeitura 

Municipal, encerrando a Quarta Audiência Pública.  
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1.1.2. Fotos do evento 

Figura 1 - Abertura do evento 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 

 
Figura 2- Leitura do Regulamento 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 
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Figura 3 - Apresentação da Consultora 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 

 

Figura 4 - Leitura das perguntas – Debate 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 

 

Figura 5 - Encerramento do evento 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 
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1.1.3. Participação 

O monitoramento da participação da população foi realizado a partir do registro dos  dados 

fornecidos pela plataforma do Facebook, tais como comentários, reações, compartilhamentos, 

número de visualizações totais e simultâneas. Todos os comentários realizados durante à transmissão 

ao vivo e ao longo dos 10 (dez) dias em que a publicação esteve disponível constam ao final desta 

seção. 

Em relação à participação da população ao longo da transmissão ao vivo, verificou-se que 

houve uma variação ao longo do tempo no número de visualizações simultâneas, conforme pode ser 

observado no gráfico a seguir:  

Figura 6 - Número de visualizações simultâneas durante a transmissão 

 

Fonte: URBTECTM, 2020. 

 

O número de reações e de comentários aumentou ao longo da transmissão, atingindo 79 

(setenta e nove) reações e 14 (quatorze) comentários ao final do evento. Em relação ao número de 

compartilhamentos e visualizações, no dia seguinte à realização do evento, a transmissão já havia sido 

compartilhada por 16 usuários e visualizada 2.400 (duas mil e quatrocentas) vezes.   

A publicação foi acompanhada durante 10 (dez) dias, em que foi possível verificar o aumento 

nos números supracitados. Ao final de 10 (dias) dias, haviam 22 (vinte e dois) comentários e 101 (cento 

e uma) reações na publicação, a qual também foi compartilhada por 18 (dezoito) usuários. Em relação 

ao número de visualizações totais, houve um crescimento de aproximadamente 38,5% em relação à 
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data da realização do evento, resultando em 3.900 (três mil e novecentas) visualizações no intervalo 

de 10 (dez) dias conforme demonstra o gráfico abaixo:  

Figura 7- Gráfico de número de visualizações total/dias 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 

 

 Foi expressivo número de visualizações do evento e o aumento do número de comentários na 

publicação na plataforma Facebook durante os 10 (dez) dias de acompanhamento da publicação. Não 

foram encaminhados novos questionamentos, sugestões ou críticas por outros canais abertos para 

comunicação com a população, mencionados durante o evento, como o endereço eletrônico da 

Consultora ou a seção dos Planos Diretor e de Mobilidade no website da Prefeitura Municipal de 

Canoinhas.  

 O conteúdo dos 22 (vinte e dois) comentários constantes na publicação do Facebook pode ser 

verificado ao final desta seção. As dúvidas foram respondidas ao longo da tramissão, conforme a Ata 

do evento. As demais manifestações foram consideradas e estão registradas neste documento, porém 

não foram respondidas por não tratarem diretamente do conteúdo da audiência.  
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1.1.3.1. Registro dos comentários enviados via página oficial da Prefeitura de Canoinhas no 

Facebook.  

 

Figura 8- Comentários na publicação do evento na plataforma Facebook  - 10 (dez) dias após a realização do 

evento. 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 
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Figura 9 - Comentários na publicação do evento na plataforma Facebook  - 10 (dez) dias após a realização do 

evento. 

 
Fonte: URBTECTM, 2020. 

 


