
RESOLUÇÕES DOS 
GRUPOS DE TRABALHO 
 

SETOR TÉCNICO 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Boas Práticas 

 
1. Promoção de iniciativas e propostas para utilização dos terrenos públicos não 

utilizados. 
 

2. Promoção de intervenções espontâneas e ações de urbanismo tático como 
forma de valorização do espaço urbano. 
 

3. Disponibilização da assessoria técnica para promoção de projetos e ações de 
qualificação da vizinhança associada aos recursos do Plano Diretor. 
 

4. Divulgação e informação das ações de qualificação do espaço público 
(educação urbana e mobilização). 
 
 
 
 
 



Unidade de Vizinhança Qualificada  | Recomendações ao Executivo 
 
Setor Técnico e Empresarial (debate coletivo) 
 
1. O executivo deverá apresentar à conferência um retorno sobre as recomendações. 
2. Destinar parte dos recursos do Fundo de Centralidades para a implantação de 

iniciativas comunitárias locais e identificar a possibilidade de recursos para iniciativas 
em outros locais. 

3. Promover um plano de iluminação para estimular a vida na cidade. 
4. Promover plano para implantação de mobiliário urbano e reposição arbórea (bancos, 

banheiros, bebedouros) e reposição arbórea (incluindo a realização de destoca). 
5. Adequar a legislação municipal aos objetivos e princípios da Nova Agenda Urbana. 
6. Leitura da legislação urbanística deve ser feita à luz do direito à cidade. 
7. A função social da posse da propriedade e da cidade deve orientar a conformação da 

Unidade de Vizinhança Qualificada. 
8. Reconhecer as ações no espaço urbano de caráter informal. Exemplos: ocupações 

para fins de moradia, feiras, hortas, trabalho informal. 



Unidade de Vizinhança Qualificada  | Recomendações ao Executivo 
 
9. Dar condições para o aproveitamento dos terrenos públicos não utilizados por 

iniciativas dos setores técnico empresarial e popular. Considerar a disponibilização 
para atividades circenses. 

10. Estabelecer grupos para discussão local com as seguintes atribuições: 
• Promover debates sobre a função social da propriedade na escala local 
• Mediar conflitos urbanos nas unidades de vizinhança com pactuação de 
procedimentos 
• Promover as articulações dos conselhos como forma de facilitar a resolução dos 
conflitos locais 
• Funcionar como canal de mobilização da população para discutir as questões 
urbanas 

11. Reconhecimento das intervenções espontâneas no espaço público com redução de 
regras e estímulos  à autogestão. 

12. Definir as intervenções em centralidades tal como ocorre no orçamento participativo 
ou similares. 

13. Divulgação e informação das ações de qualificação do espaço público (educação 
urbana e mobilização). 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Boas Práticas 

1. Acompanhamento do Orçamento Público para proposição de diretrizes que 
priorizem o transporte ativo e coletivo 

2. Ajudar na elaboração e divulgação de estudos sobre os deslocamentos 
femininos na cidade 

3. Participação da Universidade na produção e ampliação de pesquisas sobre 
mobilidade, sob o viés da inclusão e de práticas de extensão 

4. Ampliar práticas de ocupação e resignificação de vias e espaços públicos 
5. União entre técnico e empresariado para a discussão da mobilidade 
6. Participação no COMURB quando reativado 
7. Atuar em campanhas no transporte contra a violência de gênero e sexualidade 
8.  Participar no plano de iluminação pública voltado para o transporte ativo e 

seguro 
9. Incentivo às cicloexpedições pedaladas coletivas pela cidade, em especial as 

com foco nas mulheres.  
10. Redução de velocidades nas áreas e travessias urbanas seguindo 

recomendações da OMS 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Boas Práticas 

11. Incentivar o respeito ao pedestre especialmente quando nas faixas de travessia 
12. Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível 
13. Fazer plantio de árvores, deixando áreas livres de circulação nos passeios. 
14. Lutar pela ampliação do transporte suplementar 
15. Lutar pela ampliação do sistema de linhas de vilas e favelas com tarifa social 

 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Recomendações ao Executivo  

 
1. Pelo fim do uso de carro oficial nos temos aprovados pela IV Conferência de 

Política Urbana 
2. Cancelamento e reformulação do atual contrato de concessão do transporte 

coletivo por ônibus, em virtude da precarização e sistemático 
descumprimento por parte das concessionárias 

3. Integração física e tarifária dos modos de transporte e dos sistemas 
metropolitano e municipal 

4. Instalação de bicicletários nas estações de integração de transporte público 
5. Descentralizar a estrutura cicloviária e de bicletários, especialmente nos 

corredores e estações de integração de transporte coletivo (Ex.: Av. Vilarinho) 
6. Reativar o COMURB e efetivar integração dos conselheiros eleitos 
7. Instituir por decreto a política municipal de acessibilidade na mobilidade 

urbana para dar compromisso à LBI (Lei Brasileira de Inclusão n. 13.146/2015) 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Recomendações ao Executivo  

 
8. Compromisso com as boas práticas de ocupação e ressignificação dos 
espaços públicos 
9. Dar efetiva prioridade ao deslocamento do transporte coletivo no sistema 
viário 
10. Identificar e tratar as passagens e rotas de pedestres que servem de 
ligação mais curta entre locais de interesse 
11. Retornar os cobradores para ônibus para garantir o acesso universal ao 
transporte coletivo 
12. Implantar e aumentar gradativamente a frota de ônibus elétrico acessível 
13. Plano de iluminação pública para transporte ativo e de segurança viária 
(iluminação de 2º. nível)   
14. Fiscalização no que tange o respeito às faixas de pedestres 

 
 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Recomendações ao Executivo 

 
15. Ampliar o sistema de transporte em vilas e favelas com tarifa social 
16, Ampliar o sistema de transporte suplementar 
17. Incentivar a oferta de transporte coletivo de baixa e média capacidade em 
trajetos perimetrais nas periferias de BH e RMBH 
18. Implantação das calçadas nas periferias 
19. Implementar a legislação federal de inspeção veicular obrigatória 
 

 
 
 
 



1. Instituir projetos que incentive as pessoas a se engajarem na gestão dos 
resíduos sólidos dos seu bairro\\/cidade 

2. Criar uma minuta de um processo metodológico para promover diálogos e 
vivências do e sobre o urbano, à luz dos ODSs, a partir dos territórios  

3. Fomentar palestras e campanhas para conscientização dos problemas 
relacionados a impermeabilização do solo  

4. Pr0mover discussões de práticas e ações de sustentabilidade em fóruns 
coletivos diversos, como incentivo à adoção delas 

 
 
 
 
 
 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | Boas Práticas 



 
1. Realizar diagnóstico das possibilidades de intervenção ambiental da prefeitura 

para tornar a sua ação mais efetiva com resultados no espaço público 
2. Construir parceria com a inciativa privada para ampliar a coleta seletiva porta a 

porta 
3. Valorizar as práticas bem sucedidas de coleta de resíduos com participação 

dos catadores 
4. Criar programa para que cada escola adote um fundo de vale para fiscalização 

das condições ambientais pelos alunos com acompanhamento e aplicação de 
melhorias pela PBH   

5. Criar política de proibição de canudos plásticos 
6. Universalizar a coleta seletiva até 2030 
7. Instituir projetos que incentivem as pessoas a se engajarem na gestão dos 

resíduos sólidos e logística reversa dos seu bairro\\/cidade 
8. Incorporar o conceito das ODSs nas disciplinas escolares nas escolas públicas 
 

 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | 
Recomendações ao Executivo 



 
9. Efetivar políticas de logística reversa utilizando os estabelecimentos de comércio e 
serviços, bem como indústrias como pontos de coleta, observando a política nacional 
de resíduo sólidos  
10. Incluir o tema lixo eletrônico entre os resíduos passíveis de reciclagem no ensino 
escolar 
11. Integrar governo, empresas e sociedade para compartilhamento de informação 
sobre as empresas que prestam serviços ambientais fomentando conexões entre os 
diferentes setores. Para isso, utilizar a infraestrutura existente a fim de ampliar o 
alcance das iniciativas  
12. Incentivos IPTU e outros tributos para práticas sustentáveis  
13. Incentivar hortas próximas aos fundos de vale  
14. Criação de parques lineares buscando integrar os rios à paisagem e a vida das 
pessoas  

 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | 
Recomendações ao Executivo 



 
15.  O executivo deve  capitanear a busca de recursos financeiros em agentes 
oficiais para subsidiar os atores interessados na implantação de unidades de 
reciclagem e reaproveitamento de resíduos 
 
16. Criação de espaços sociais e coletivos de sustentabilidade 
 
17. Repensar mecanismos de mobilização social direcionada a soluções 
ambientais 
 
18. Estabelecer coleta de resíduos diferenciada (tipos de resíduos com coletas 
em dias diferenciados) em todo o território 
 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | 
Recomendações ao Executivo 



19. Pensar em outras formas de criar e implementar políticas ambientais, 
ressignificando o papel dos atores realizando este processo em outros 
espaços públicos 
20. Desenvolver políticas de conscientização considerando os vários níveis de 
conhecimento da população  
21. Pr0mover discussões de práticas e ações em fóruns coletivos diversos, 
como incentivo à adoção delas 
22. Instituir uma “Zona Limpa” utilizando a área central como projeto modelo 
para maior visibilidade. 
23. Reativação do programa da SLU de reciclagem dos resíduos da construção 
civil. 
24, Realizar na 6ª Conferência Festa de Confraternização 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | 
Recomendações ao Executivo 



 
 

1. Recomendação ao Legislativo para Aprovar o Plano 
Diretor  

Recomendação Geral 



RESOLUÇÕES DOS 
GRUPOS DE TRABALHO 
 

SETOR EMPRESARIAL 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Recomendações ao Executivo 

1. Promover iniciativas e propostas para utilização dos terrenos públicos não 
utilizados. 
 

2. Promover intervenções espontâneas e ações de urbanismo tático como forma 
de valorização do espaço urbano. 
 

3. Desenvolver estudos para identificação de espaços públicos com potencial 
para abrigar apresentações e manifestações culturais e esportivas. 
 

4. Desenvolver estudos para identificação de espaços públicos para ampliação 
do horário de colocação de mesas e cadeiras, desde que isso não interfira nas 
áreas permeáveis existentes. 
 
 
 



Unidade de Vizinhança Qualificada  | Recomendações ao Executivo 
 
Setor Técnico e Empresarial (debate coletivo) 
 
1. O executivo deverá apresentar à conferência um retorno sobre as recomendações. 
2. Destinar parte dos recursos do Fundo de Centralidades para a implantação de 

iniciativas comunitárias locais e identificar a possibilidade de recursos para iniciativas 
em outros locais. 

3. Promover um plano de iluminação para estimular a vida na cidade. 
4. Promover plano para implantação de mobiliário urbano e reposição arbórea (bancos, 

banheiros, bebedouros) e reposição arbórea (incluindo a realização de destoca). 
5. Adequar a legislação municipal aos objetivos e princípios da Nova Agenda Urbana. 
6. Leitura da legislação urbanística deve ser feita à luz do direito à cidade. 
7. A função social da posse, da propriedade e da cidade devem orientar a conformação 

da Unidade de Vizinhança Qualificada. 
8. Reconhecer as ações no espaço urbano de caráter informal. Exemplos: ocupações 

para fins de moradia, feiras, hortas, trabalho informal. 



Unidade de Vizinhança Qualificada  | Recomendações ao Executivo 

9. Dar condições para o aproveitamento dos terrenos públicos não utilizados por 
iniciativas dos setores técnico empresarial e popular. Considerar a disponibilização 
para atividades circenses. 

10. Estabelecer grupos para discussão local com as seguintes atribuições: 
• Promover debates sobre a função social da propriedade na escala local 
• Mediar conflitos urbanos nas unidades de vizinhança com pactuação de 
procedimentos 
• Promover as articulações dos conselhos como forma de facilitar a resolução dos 
conflitos locais 
• Funcionar como canal de mobilização da população para discutir as questões 
urbanas 

11. Reconhecimento das intervenções espontâneas no espaço público com redução de 
regras e estímulos  à autogestão. 

12. Definir as intervenções em centralidades tal como ocorre no orçamento participativo 
ou similares. 

13. Divulgação e informação das ações de qualificação do espaço público (educação 
urbana e mobilização). 
 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Boas Práticas 
 
1. Estimular escalas de horário intercaladas e flexibilizadas dos grandes polos 

geradores de viagens e fluxo de pessoas (Ex.: escolas, empresas de grande porte, 
etc)  

2. Incentivar iniciativas de mobilidade corporativa 
3. Apoiar o FMI ( Fundo Municipal do Idoso) nas ações em busca de pesquisas sobre 

o idoso na mobilidade urbana. 
4. Empresas que tenham frota própria façam medições de emissão de gases 

poluentes 
5. União entre técnico e empresariado para a discussão da mobilidade 
6. Adoção da fachada ativa 
7. Incentivar o respeito ao pedestre especialmente quando nas faixas de travessia  
8. Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível e no nível do passeio 
9. Redução de velocidades nas áreas e travessias urbanas seguindo recomendações 

da OMS 
 
 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Boas Práticas 

 
11. Contratação de empregados do entorno e região das empresas 
12. Melhoria do sistema de transporte público com adoção de novas tecnologias 
para incentivar seu uso pelas demandas reprimidas e criadas 
13. União de comerciantes para tratamento conjunto de calçadas 

 
 
 



Mobilidade Urbana Inclusiva | Recomendações ao Executivo  

1. Renegociar um novo modelo de financiamento das tarifas transporte coletivo 
2. Dar efetiva prioridade ao deslocamento do transporte coletivo no sistema 

viário 
3. Elaboração de estudos sobre mobilidade corporativa 
4. Estimular os estacionamentos dissuasórios de terminais de integração 
5. Elaboração de relatórios de impacto econômico gerado por alterações nos 

sistema de trânsito 
6. Integração física e tarifária dos modos de transporte e dos sistemas 

metropolitano e municipal 
7. Redução de velocidades do tráfego veicular 
8. Incentivar passagens e travessias de pedestres em nível e no nível do passeio 
9. Estimular a instalação de micro e pequenas empresas nas periferias 
10. Implementar a legislação federal de inspeção veicular obrigatória 

 
 
 
 



1. Desenvolver programas de treinamento e profissionalização das cooperativas 
de catadores e agricultores urbanos 

2. Retomar a política de não distribuição de sacolas plásticas fornecidas em 
estabelecimentos comerciais (Recomendação do setor técnico ao setor 
Empresarial)  

3. Adotar a proibição de canudos (Recomendação do setor técnico ao setor 
Empresarial) 

4. Incorporar o conceito das ODSs nas disciplinas das escolas particulares 
5. Retomar a prática junto as empresas para utilização das embalagens 

retornáveis (recomendação do setor técnico ao setor empresarial) 
6. Educação ambiental nas escolas particulares  
7. Fortalecer as iniciativas locais de sustentabilidade 
8. Contribuir para o ensino sobre os resíduos passíveis de reciclagem nas escolas 
9. Promover a programa de educação ambiental nas empresas  
10. Divulgar e ampliar o alcance do serviço de reciclagem de lixo eletrônico 

 
 
 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | Boas Práticas 



1. Educação Ambiental nas escolas 
2. Desenvolver programas de treinamento e profissionalização das cooperativas 

de catadores e agricultores urbanos 
3. Reforçar a fiscalização das áreas de risco (inundação e geológico) para evitar 

novas ocupações 
4. Criar incentivo e benefícios para incentivar para viabilizar o descarte correto e 

reciclagem 
5. Desenvolver programa com articulação federal para criar usina de reciclagem 

para todos os tipos de lixo 
6. Fortalecer as inciativas locais de sustentabilidade 

 
 
 
 

Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | 
Recomendações ao Executivo 



 
 

1. Recomendação ao Legislativo para Aprovar o Plano 
Diretor  

Recomendação Geral 



RESOLUÇÕES DOS 
GRUPOS DE TRABALHO 
 

SETOR POPULAR 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Boas Práticas 

1.  Fortalecer a economia local e fomento à economia popular nos espaços 
públicos (mobilização popular). 

2. Incentivar a promoção da agricultura urbana agroecológica, através de 
quintais produtivos, hortas comunitárias e escolares, e agroflorestas nos 
bairros para: tratamentos dos resíduos orgânicos, geração de adubos 
orgânicos e colete seletiva popular (catadores). 

3. Garantis da segurança alimentar e nutricional, acesso à alimentos saudáveis e 
estímulo à saúde popular (plantas medicinais), geração de renda e feiras 
locais. 

4. Recuperação das áreas verdes para permeabilidade do solo e educação 
ambiental. 

5. Elaboração de cadastro visando a criação de guias e sites com os 
empreendedores e trabalhadores locais para divulgação nos bairros para as 
associações. 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Boas Práticas 

6. Participar das reuniões e comissões locais dos seus bairros, de interesse 
coletivo, não apenas individual, aos moldes do Orçamento Participativo (que 
estimulam a participação) 

7. Incentivar a organização de multiplicadores da cidade, que seriam pessoas 
nas/das comunidades/territórios, com o objetivo de mobilizar e promover 
criatividades de conhecimento da cidade (promoção de encontros, mapas de 
caminhos saudáveis), sinalização a partir de uma programação visual e cultural 
que demarque os caminhos, trajetos dos espaços de caminhadas turísticas 
dos territórios. 

8. Mapeamento dos vizinhos que têm pequenos jardins produtivos, dos espaços 
públicos para produção de alimentos agroecológicos, organização de 
coletivos de compra de alimentos saudáveis na comunidade 

9. Promoção para uma educação popular para o pertencimento à cidade. 
10. Orientação para a coleta e destino do lixo orgânico enquanto matéria prima 

para produção de adubo orgânico. 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Boas Práticas 

11. Apoiar a criação de outros modelos de feiras locais de iniciativa 
comunitárias/territorial com pessoas empreendedoras locais para 
disseminação de saberes, e que os espaços de comercialização das feiras 
sejam de uso coletivo não individualizados, tendo como modelo o projeto 
“Vida com Artes”. 

12. Estimular os moradores no fomento de soluções locais para o melhor uso dos 
espaços públicos, da proteção do meio ambiente, cursos d’água, participação 
do planejamento urbano e estímulo à convivência de qualidade. 

13. Reconhecimento, pela comunidade, com manutenção e cuidado de espaços 
públicos conquistados pelo Orçamento Participativo. 

14. Associações trabalharem em parceria com a prefeitura na difusão da 
educação cidadã. 

15. Criar entre as associações e pequenos empreendedores uma rede para 
divulgação e articulação de ações integradas nos bairros. 
 
 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Boas Práticas 

16. Fomentar a realização de hortas nas comunidades, em áreas remanescentes e 
espaços públicos, para promover a geração de renda. 

17. Promover a autogestão participativa 
18. Criação de bibliotecas nos espaços públicos da cidade (com uso de geladeiras 

velhas), com controle e manejo pela comunidade (possibilidade de parceria 
com a Cemig, que está trocando geladeiras nos territórios de maior 
vulnerabilidade), e fazendo uso da carretinha do BH em Ciclo. 

19. Criação nas regionais de conselhos autônomos para fiscalizar e auxíliar no 
direcionamento dos recursos do Fundo de Centralidade, previsto no novo 
Plano Diretor. 

20. Cuidar dos canteiros das árvores deixando espaço e plantando grama e flores 
ao entorno 
 
 



Unidade de Vizinhança Qualificada | Recomendações ao Executivo 

  
1. Investimento nas ações de coleta seletiva nos bairros articulada com os 

catadores locais e incentivo para estimular a adesão. 
2. Implantar coleta seletiva em todas as escolas da cidade pois são catalizadoras 

de uma comunidade. 
3. Criação de um disciplina escolar de cidadania nas escolas locais, para tratar de 

civilidade no espaço coletivo. 
4. Permissão de uso facilitado do espaço público, que concilie o MROSC com a 

política urbana, ambiental e educacional. Lei 13019/2014 
5. Reconhecimento das atividades comunitárias que atuam em um local, e 

priorização da cessão de espaço para comércio local e outras atividades. 
6. Ampliação dos espaços de participação, com efetiva ouvidoria e tomada de 

ação pelo poder público. 
7. Organização de linhas de ônibus dos bairros para áreas com acesso a 

comércio, serviços e equipamentos públicos. (especialmente de saúde) 



  
8. Adotar iniciativas como a do Bazar das Rua dos Caetés: incluindo espaços de 

comércio e outras atividades de geração de renda nos conjuntos habitacionais 
de Belo Horizonte e assentamentos de interesse social 

9. Respeitar a opinião dos moradores dos bairros em relação a instalação de 
atividades, vedando atividades com alto potencial de incômodo. 

10. Criação pelo executivo de programas que incentivem a participação popular, 
aos moldes do Orçamento Participativo. 

11. Flexibilizar a legislação municipal para facilitar o uso do espaço público para o 
trabalho (informal) de forma regulamentada. 

12. Ampliação das políticas públicas associadas aos trabalhadores da economia 
popular. 

13. Licenciar o comércio ambulante de rua, reconhecendo seu vínculo cultural 
com a cidade. 

Unidade de Vizinhança Qualificada | Recomendações ao Executivo 



  
14. Melhorar a integração das ciclovias com os modais de transporte. 
15. Desburocratizar a realização de feiras, para facilitar o acesso das comunidades a 

essa possibilidade de uso do espaço público. 
16. Divulgação dos banners das iniciativas inovadoras no site da PBH. 
17. Incluir no Plano Diretor a obrigação de áreas de lazer nos conjuntos habitacionais 

populares (núcleo de convivência). 
18. Criar “pontos” de empréstimo de livros em toda a cidade com mobiliário simples 
19. Criar bibliotecas públicas descentralizadas para diminuir necessidade de 

deslocamento 
20. Estimular os programas de iniciativa popular de educação nas comunidades 

 
 

 

Unidade de Vizinhança Qualificada | Recomendações ao Executivo 



  
21. Desburocratização dos processos de participação da comunidade na 

manutenção de áreas públicas (com insumos, apoio técnico, mobilização, 
etc...) 

22. Reconhecimento, normatização e regulamentação de feiras de escambo nos 
bairros (em espaços públicos). 

23. Reconhecimento, pelo executivo, da expertise das comunidades locais na 
aplicação dos recursos do fundo nas centralidades, referendando a aprovação 
do COMPUR à decisão da comunidade local, mediante processo transparente. 

Unidade de Vizinhança Qualificada | Recomendações ao Executivo 



Meio Ambiente e Urbanização Sustentável | Boas Práticas 

1. Criação de redes de brigada de incêndio,  com capacitação e treinamento 
2. Incentivar as associações para criar grupos de brigadas de incêndios 
3. Fortalecer e dar visibilidade às práticas de agricultura urbana e estimular a transição 

agroecológica 
4.  Estimular o consumo consciente 
5. Estimular o recolhimento de resíduos orgânicos para compostagem e minhocário domésticos e 

comunitários 
6. Buscar a destinação adequada dos resíduos eletrônicos, utilizando as alternativas existentes tais 

como ”BH Recicla” 
7. Participação do Comitê de Bacias para avaliação e defesa da proteção de nascentes, várzeas e 

áreas verdes quando houver propostas de empreendimentos para o local. 
8. Criar um núcleo multiplicador da CMPU (lista WhatsApp) 
9. Estimular a instalação de banheiros secos domésticos e comunitários, além de outras formas de 

saneamento biológico como o TEVAP (tanque de evapotranspiração).  
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10. Parceria público comunitária para viabilizar ações e práticas ambientais na comunidade 
11. Indicar para a PBH, áreas para instalação de agricultura urbana e práticas ambientais adequadas 
12. Criação do Parque do Vale das Ocupações do Barreiro 
13. Não impermeabilização dos jardins e quintais 
14. Cuidado e recuperação de nascentes 
15. Compromisso com as áreas de proteção permanente e recuperação de nascentes em áreas 

vulneráveis 
16. Auxiliar a recarga das nascentes e cursos dágua por meio de replantio de vegetação 

privilegiando a nativa 
17. Utilizar energia sustentável e reutilização de água sempre que possível nos imóveis 
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1. Indicar áreas pra práticas de agricultura urbana e ou práticas ambientais adequadas. P.e. :áreas 

remanescentes de parcelamento, áreas desapropriadas, parques 
2. Implementar política habitacional com participação popular e efetiva que enfrente o déficit 

habitacional 
3. Otimização da adutora para prevenção e combate a incêndio na Serra do Curral  
4. Adaptação nos ralos de esgotamento de águas pluviais para reter resíduos, para evitar passagens 

de grandes volumes 
5. Regulação mais rigorosa no uso e ocupação da terra urbana 
6. Ampliar e divulgar a ação do poder público com programa de coleta e destinação de material e 

lixos recicláveis inclusive eletrônicos  
7. Estabelecer convênio com INPE para combate/prevenção de incêndios na Serra do Curral 
8. Produção de mudas no CEVAE e compostagem 
9. Ampliar, fortalecer e financiar  programas de conscientização para o Comportamento Ambiental 

com mobilização social contínua e ações informativas 
        remanescentes e áreas verdes 

 
 



 
10. Demarcação/criação de pelo menos uma área/espaço verde por território de gestão 

compartilhada 
11. Estimular a criação de pontos de recolhimento de resíduos sólidos, orgânicos e de banheiro seco 

em locais estratégicos  
12. Treinar pessoas no entorno de parques sobre serviços ecológicos em áreas verdes (ilha de 

frescor, promoção da biodiversidade, melhoria de agua  
13. Estimular a comunicação ambiental no momento de instalação de projetos ambientais ou 

sustentáveis (URPV, parques) 
14. Manter campanhas permanentes sobre chuvas e impactos ambientais e climáticos  
15. Para as edificações licenciadas em OUC exigir aquecimento solar, tratamento e reuso de água 
16. Fomentar e divulgar a utilização de mecanismos de reuso de água residencial 
17. Implementação de agente comunitário ambiental e de limpeza em áreas de vulnerabilidade que 

tem áreas remanescentes e áreas verdes 
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1. Que cada participante da Conferência  seja replicador das propostas da V Conferência 
2. Manter o controle social do PlanMob-BH e o do Planbici 
3. Continuar a monitorar e publicizar o andamento do Planbici 
4. Enfrentar o uso indiscriminado do transporte individual motorizado como algo nocivo ao 

planeta, à cidade e ao meio ambiente 
5. Manter programas de iniciativa popular de educação nas comunidades para menor 

necessidade de deslocamento 
6. Participação da sociedade no Comurb – Conselho de Mobilidade Urbana 
7. Estimular o uso de carona nas comunidades 
8. Promover o uso adequado dos assentos prioritários nos ônibus (pessoa com deficiência, 

mobilidade reduzida, grávidas e idosos)  
9. Cuidar dos passeios de forma a garantir a acessibilidade e passagem livre de obstáculos 
10. Cobrar o cumprimento do retorno dos cobradores aos ônibus (essenciais para o 

transporte coletivo) 
11. Participação efetiva de auditoria cidadã dos sistema de transporte público coletivo com 

vistas a transparência do sistema. Conselheiro(a)s do CRTT acompanhar a auditoria e sua 
efetivação 
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1. Implantar Ciclovia na av. Tereza Cristina do Barreiro até o Centro e em outras vias já 

planejadas 
2. Implantar o corredor agroecológico do Vale do Arrudas 
3. Implantar o Plano de Mobilidade por Bicicleta – Planbici 
4. Reativar o COMURB – Conselho Municipal de Mobilidade Urbana 
5. Implantar e aumentar gradativamente a frota de ônibus elétrico com acessibilidade 

universal 
6. Priorizar investimentos em transporte ativo (pedestres e ciclistas) 
7. Implantar política de educação para mobilidade sustentável 
8. Retornar os cobradores dos ônibus municipais para garantir a acessibilidade das pessoas 

com mobilidade reduzida (operação da plataforma ficou muito prejudicada); qualidade de 
transporte (tempo de embarque aumentou muito); integridade física dos trabalhadores do 
sistema de transporte e usuários 

9. Implementar auditoria ”popular” no sistema de transporte 
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10. Adotar o padrão da frota de ônibus com piso baixo para melhor 
acessibilidade universal 

11. Fiscalizar e promover campanhas educativas sobre o uso adequado dos 
assentos prioritárias nos ônibus (pessoas com mobilidade reduzida, com 
deficiência, grávidas, obesos e idosos) 

12. Ampliar a realização de eventos na via pública, com restrição na circulação 
de veículos, com ênfase na mobilidade ativa (a pé, skate, patins, patinete e 
bicicleta) 

13. Viabilizar o passe estudantil (passe livre) como forma de diminuir a evasão 
de receita do transporte e da educação 

14. Diminuir burocracia para acesso ao meio passe estudantil para garantir o 
direito 

15. Implementar estratégias para diminuir progressivamente o preço da tarifa 
do transporte público coletivo 
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16. Implantar a integração tarifária do sistema municipal com o sistema 
metropolitano 

17. Considerar o planejamento de mobilidade metropolitano no planejamento 
municipal integrando políticas e os diversos órgãos 

18. Assegurar a implantação de política de acessibilidade nas calçadas para 
pessoa com deficiência visual 

19. Buscar a redução da tarifa de linhas com trajeto reduzido em relação às 
linhas convencionais diametrais. 

20. Criação de linhas alimentadoras locais com tarifa reduzida em todas as 
regionais 

21. Solicitar ao SETRA o cumprimento das normas relativas à exigência de 
cobradores nos ônibus, e divulgue a lista de empresas autuadas. 

 


