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Autor:   Leonardo Almeida Magalhães Setor: Popular

TEMA: Áreas verdes

"Para as áreas verdes de BH , nossa Proposta é a de Criação da Lei do 
Silêncio Verde, possuindo essas regiões política específica de decibéis 
frente a atual Lei do Silêncio . A proposta é manter 45 decibéis ( diurno e 
noturno ) englobando área de 1 km de raio do seu entorno. O objetivo é 
reduzir os impactos sonoros de eventos e shows em áreas classificadas 

como de Preservação Ambiental."

Recomendação 1



Autor:   Maria Consuelita Oliveira Setor: Técnico

TEMA: Gestão climática, áreas verdes e agricultura 
urbana

"Implementar programa de fomento para Projetos Climáticos em territórios de 
alta vulnerabilidade no município.”

Recomendação 2



Autor:   Maria Consuelita Oliveira Setor: Técnico

TEMA: Saneamento - abastecimento de água

"Elaborar e implementar Política Pública de Segurança Hídrica. ”

Recomendação 3



Autor:   Maria Consuelita Oliveira Setor: Técnico

TEMA: Áreas verdes e agricultura urbana

"Fortalecer e Ampliar a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana.”

Recomendação 4



Autor:   Maria Consuelita Oliveira Setor: Técnico

TEMA: Resíduos sólidos

"Implantar Programa Municipal de Reciclagem e Valorização de Resíduos 
Orgânicos e Fechamento do Ciclo do Alimento.”

Recomendação 5



Autor:   Maria Consuelita Oliveira Setor: Técnico

TEMA: Áreas Verdes

"Criação do Programa Municipal de Recuperação, Preservação e Proteção 
das Áreas Verdes Privadas Remanescentes no Município.”

Recomendação 6



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - infraestrutura cicloviária

"Cumprir o definido no PPAG, aplicando os recursos previstos por meio de 
emenda popular, implantando 73 km de infraestrutura cicloviária até 
2025, observando a conectividade entre os diversos sistemas de 
transporte, garantindo bicicletários seguros junto às estações de 
integração de ônibus e estações do metrô.”

Recomendação 7



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - calçadas

“Promover permanentemente a qualificação das calçadas nas 
centralidades do município, potencializando a economia local, com acesso 
ao comércio e ao transporte coletivo, tendo como meta pelo menos o 
tratamento de duas centralidades por regional e por ano até 2025 (Total 
de 54 centralidades com calçadas requalificadas).”

Recomendação 8



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - faixas exclusivas para ônibus

“Alcançar a meta de 114 km de faixas exclusivas para ônibus até 2025, 
adicionando 36 km aos 78 km que já possuem projetos em implantação.”

Recomendação 9



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - transporte coletivo

"Realizar a repactuação do contrato de operação do transporte público, 
considerando as recomendações decorrentes da CPI da BHTRANS e 
passando a remunerar por quilômetro rodado, com amplo controle popular 
do processo. ”

Recomendação 10



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - transporte coletivo

"Criação de Central de Monitoramento Remoto de Transporte Coletivo, 
com elaboração e divulgação do Índice de Qualidade em Transporte 
Público, permitindo o acesso “on line” e tempo real pela população. ”

Recomendação 11



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - transporte coletivo

"Implantar progressivamente veículos de menor emissão de gases de 
efeito estufa (GEE) no sistema de transporte público, incluindo o 
suplementar.” 

Recomendação 12



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Mobilidade - transporte coletivo

"Incorporar o subsídio ao transporte de forma definitiva a partir de 2023, 
ampliando gradualmente sua participação nos custos, passando dos 
atuais.”

Recomendação 13



Autor:   Marcelo Cintra do Amaral Setor: Técnico

TEMA: Governança climática

“Estruturar um Plano de Governança Climática para uma Belo Horizonte 
com plural, sustentável, integrada e democrática.”

Recomendação 14



Autor:   Silvio Romero Fonseca Motta Setor: Técnico

TEMA: Soluções baseadas na Natureza

“Implantar nas vias públicas e passeios dispositivos de infiltração, no 
âmbito do conceito de cidade esponja, com previsão de destinação de 
10% dos recursos empregados anualmente para obras de ampliação e 
manutenção da drenagem urbana, com emprego de Soluções baseadas 
na Natureza (SbN).”

Recomendação 15



Autor:   Silvio Romero Fonseca Motta Setor: Técnico

TEMA: Eficiência energética - IPTU Verde

Recomendação 16

“Realizar estudos para a viabilização do IPTU Verde ou outro instrumento 
fiscal de incentivo à adoção de medidas de redução do consumo de 
eletricidade e de eficiência energética.”



Autor:   Silvio Romero Fonseca Motta Setor: Técnico

TEMA: Arborização Urbana

“Desenvolver e implementar Plano Municipal de Arborização Urbana.”

Recomendação 17
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