
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 


