
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 


