
VOTAÇÃO 
GRUPO 4



GT4

As recomendações estão numeradas na ordem em que foram recebidas.

A ordem de votação teve alterações com relação à numeração sequencial das 
recomendações em função  da temática e da dinâmica da discussão.

● A votação terá início na recomendação nº 7. As seis primeiras, que foram objeto 
de discussão no dia 19/11 serão votadas no final.

● Recomendações com teor similar foram agrupadas - as recomendações 19, 24, 
25, 31 e 35 foram adiantadas para serem votadas junto a outras equivalentes.

● Para as demais recomendações, a votação segue- a ordem de numeração

Numeração das recomendações e ordem da votação



GT4

"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 07
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Mobilidade - infraestrutura cicloviária

GT-4
Recomen- 
dação 07

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

10
10 REPROVADA



GT4

"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 08
Autor Marcelo Cintra do Amaral/Luciano Medrado
Setor Técnico

Tema Mobilidade - calçadas

GT-4
Recomen- 
dação 08

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

10
10 REPROVADA



GT4

“Registrar em legislação, a responsabilidade da PBH pela manutenção 
das calçadas nas vias de alto fluxo e centros comerciais, a serem 

definidas.”

Recomendação 31
Autor Marcos Innecco
Setor

Tema Mobilidade - calçadas

GT-4
Recomen- 
dação 31

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

9
10 REPROVADA



GT4

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

Recomendação 09
Autor Marcelo Cintra do Amaral/Consuelita
Setor Técnico

Tema Mobilidade - faixas exclusivas para ônibus

GT-4
Recomen- 
dação 09

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

10
10 REPROVADA



GT4

“Desenvolver novo modelo de transporte coletivo de passageiros, e
realizar a repactuação do contrato de operação do transporte público, 
considerando as recomendações decorrentes da CPI da BHTRANS e a 
possibilidade de remunerar por quilômetro rodado, com amplo 
controle popular do processo."

Recomendação 10
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Mobilidade - transporte coletivo

GT-4
Recomen- 
dação 10

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“Desenvolver novo modelo de transporte coletivo de passageiros.”

Recomendação 24
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade - transporte coletivo

GT-4
Recomen- 
dação 24

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
11 REPROVADA



GT4

“É necessário reconhecer que o modelo de transporte coletivo de 
passageiros adota um modelo esgotado. Necessário rever a estrutura 

de pagamentos, rever o repasse aos concessionários e 
principalmente como atender a demanda dos passageiros.”

Recomendação 25
Autor Rômulo Belfort/Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade - transporte coletivo

GT-4
Recomen- 
dação 25

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“Aperfeiçoamento da Central de Monitoramento Remoto de 
Transporte Coletivo, com elaboração e ampla divulgação do Índice de 
Qualidade em Transporte Público, permitindo o acesso online e tempo 
real pela população."

Recomendação 11
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Mobilidade - transporte coletivo

GT-4
Recomen- 
dação 11

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

O poder público deve levar a debate com a sociedade um cronograma 
de implantação de uma nova matriz híbrida de eficiência energética e 
implantar progressivamente veículos de menor emissão de gases de 
efeito estufa (GEE). 

Para o transporte publico, incluindo o suplementar, substituição de 
50% da frota de veículos do sistema, movidos a diesel, até 2030 e 100% 
da frota até 2035 por veículos de zero emissões como previsto no 
PREGEE. 

Recomendação 12
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Mobilidade e eficiência energética 

GT-4
Recomen- 
dação 12

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

"Incorporar o subsídio, previsto no artigo 325 na lei 11.181 de 2019, ao 
transporte de forma definitiva a partir de 2023, ampliando 
gradualmente sua participação nos custos.

Recomendação 13
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Mobilidade - transporte coletivo

GT-4
Recomen- 
dação 13

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

6
12 x REPROVADA



GT4

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

Recomendação 14
Autor Marcelo Cintra do Amaral
Setor Técnico

Tema Governança climática

GT-4
Recomen- 
dação 14

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

"Implantar nas vias públicas e na faixa de mobiliário urbano dos 
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 –Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Soluções baseadas na natureza

GT-4
Recomen- 
dação 15

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

"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."

Recomendação 16
Autor Silvio Romero Fonseca Motta – Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Soluções baseadas na natureza

GT-4
Recomen- 
dação 16

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

Texto da recomendação na próxima página

Recomendação 19
Autor Lígia Macedo de Paula
Setor Empresarial

Tema Certificação de crédito verde

GT-4
Recomen- 
dação 19

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4 "Alteração do Decreto 17.972/2022, que regulamentou a Lei 11.284/2021, a qual instituiu o Programa 
de Certificação de Crédito Verde (PCCV) – devolução de percentuais dos custos de implementação 
de medidas de mitigação de impactos ambientais/mobilidade mediante compensação em 
créditos tributários e não tributários municipais (exceto previdenciários) inscritos em dívida ativa -, 
com finalidade de:
1- Revisão e aumento dos percentuais de restituição dos custos de implementação das medidas 
de sustentabilidade e resiliência previstas no Anexo do Decreto.
2- Revisão da gradação das pontuações previstas em cada um dos itens do Anexo do Decreto 
17.972/2022, compatibilizando-os com os reais custos suportados
pelo empreendedor e repercussões benéficas ao meio ambiente/diminuição de  usos energéticos.
3- Inclusão de artigo para que fique estabelecido de forma literal que as medidas que sejam 
legalmente exigidas também sejam objeto da restituição e crédito verde.
4- Possibilidade de compensação do crédito em débitos municipais correntes e não apenas para 
dívida ativa.
5- Possibilidade de adesão de empreendimentos ainda não regularizados, mas em processo de 
regularização urbanística.
Metas:
a) Gerar um estímulo adequado e sólido para que os empreendedores/cidadãos sejam incitados a 
promover as medidas com restituições satisfatórias para enfrentamento da alta burocracia 
envolvida no procedimento de obtenção de créditos verdes municipais.
b) Adoção de ações mais benéficas ao meio ambiente, ainda que mais onerosas, com aumento da 
pontuação, pois cada medida é computada na somatória total.”

Recomendação 19



GT4

"Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Arborização 
Urbana.”

Recomendação 17
Autor Silvio Romero Fonseca Motta – Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Soluções baseadas na natureza

GT-4
Recomen- 
dação 17

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4
"Desenvolver e implementar Plano Municipal de Arborização Urbana
Sub-ações:
1) Estabelecer a arborização como parâmetro essencial na concepção de projetos, especialmente 
aqueles de mobilidade urbana no âmbito do PlanMob, evitando a concorrência entre mobilidade e 
arborização e/ou urbanização e arborização, promovendo melhorias do sistema viário voltado à 
mobilidade ativa (cicloviário e modal pedestre), que demanda conforto térmico para sua utilização, e 
atentando-se à acessibilidade para PcD nas calçadas.
2) Ampliar a provisão de áreas vegetadas por meio do incentivo à produção de mudas, e, 
implantação e manutenção de mini-florestas em parques, praças e vazios urbanos, principalmente 
nas regiões que apresentam menores índices, como Noroeste, Norte e Venda Nova e em vias 
integrantes de conexões verdes, identificadas no Plano Diretor Municipal, dando preferência ao 
plantio de espécies nativas nas áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica utilizando-se dos 
bancos de sementes e coleções de mudas produzidas pelo jardim botânico.
3) Ampliar e manter arborização no sistema viário já instalado para amenizar as zonas de calor e a 
poluição atmosférica e sonora, em complementação às ações definidas pelo PlanMob.
4) Divulgar as ações e resultados do Inventário das Árvores de Belo Horizonte e de coleções do 
jardim botânico no portal BHGEO/BHMAP para controle social.
5) Promover pesquisas e projetos de monitoramento da qualidade das árvores no município.
Metas:
1) Ampliar o número de árvores plantadas anualmente para, no mínimo, 30 mil.
2) Inaugurar 3 mini-florestas até 2025 e 10 até 2030.
3) Atingir 100% de arborização em via pública até 2030, com avaliação técnica.

Recomendação 17



GT4

Texto da recomendação na próxima página

Recomendação 18
Autor Felipe Gomes (e outros) – Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Serra do Curral

GT-4
Recomen- 
dação 18

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

5
11 x REPROVADA



GT4
"Implementar ações para proteção integral da Serra do Curral, proibição da 
implementação de empreendimentos minerários e fomento a restauração das áreas já 
degradadas.

Metas:
-Criar até 2023 o Fórum Intermunicipal para debate das ações para Proteção integral e 
Regeneração da Serra do Curral, com ampla participação popular, parlamentar e 
acadêmica;
-Criar até 2023 o Grupo de Trabalho com ampla participação popular, parlamentar e 
acadêmica e representantes dos diversos municípios participantes do Fórum 
Intermunicipal para debate junto governo do Estado de MG das ações para Proteção 
integral e Regeneração da Serra do Curral;
-Incluir na VII Conferência Municipal de Política Urbana a discussão de mecanismos para 
a alteração no Anexo XV do Plano Diretor, incluindo listagem de atividades vedadas para 
a ADE Serra do Curral, vedando expressamente qualquer atividade econômica 
relacionada à exploração mineral e implantar o FADE Serra do Curral.
-Elaboração até 2025 do Plano Municipal de Proteção Integral e Regeneração do 
Ecossistema e das Áreas Degradadas da Serra do Curral;

Recomendação 18



GT4

Implementar ações para proteção integral da Serra do Curral, com a discussão pública sobre a 
implementação de empreendimentos minerários e fomento a restauração das áreas degradadas, com 
desenvolvimento sustentável,  social, ambiental, cultural e econômico.
Metas:
- Implantar até 2023 o Grupo de Trabalho com ampla participação popular, parlamentar e acadêmica e 
representantes dos diversos municípios participantes do Fórum Intermunicipal para debate junto governo do 
Estado de MG das ações para Proteção integral e Regeneração da Serra do Curral.
-Criar até 2023 o Fórum Intermunicipal para debate das ações para Proteção integral e Regeneração da Serra do 
Curral, com ampla participação popular, parlamentar e acadêmica, elaborando até 2025 o Plano Municipal de 
Proteção Integral e Regeneração do Ecossistema e das Áreas Degradadas da Serra do Curral..

Recomendação 35
Autor Maria Consuelita Oliveira

Setor Técnico

Tema Serra do Curral

GT-4
Recomen- 
dação 35

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

11
12 REPROVADA



GT4

Promover em 2023 a revisão do PlanMobBH – Plano de 
Mobilidade de Belo Horizonte. 

Recomendação 20
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade

GT-4
Recomen- 
dação 20

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

9
9 REPROVADA



GT4

“A partir da revisão do PlanMob, incluir diretrizes e ações para 
a logística de abastecimento urbano de Belo Horizonte”

Recomendação 21
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade - Logística Urbana

GT-4
Recomen- 
dação 21

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“Reconhecer e incluir na agenda das políticas públicas de 
mobilidade o modal motocicleta.”

Realização de estudos visando a criação de faixas exclusivas 
para motocicletas nos principais corredores de BH.”

Recomendação 22
Autor Luciano Medrado - Marcos Innecco
Setor

Tema Mobilidade - Motocicletas

GT-4
Recomen- 
dação 22

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

11
12 REPROVADA



GT4

“É necessária a realização de estudos visando criar uma 
política de criação de faixas exclusivas para motocicletas nos 

principais corredores de BH.”

AGRUPADA

Recomendação 23
Autor Marcos Innecco
Setor

Tema Mobilidade - Motocicletas

GT-4
Recomen- 
dação 23

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA



GT4

“O poder público deve levar a debate com a sociedade um 
cronograma para implantação de uma nova matriz híbrida de 

eficiência energética.”

AGRUPADA

Recomendação 26
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Eficiência Energética

GT-4
Recomen- 
dação 26

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA



GT4

“A revisão do PlanMob deverá orientar o orçamento com 
investimentos e políticas públicas equilibradas para a mobilidade 

ativa, bicicleta e modal a pé.”

Recomendação 27
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade Ativa

GT-4
Recomen- 
dação 27

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“Criação de Indicadores de eficiência para o modal bicicletas e 
suas ciclovias.”

Recomendação 28
Autor Marcos Innecco
Setor

Tema Mobilidade - infraestrutura cicloviária

GT-4
Recomen- 
dação 28

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“O Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – COMURB 
deverá ser deliberativo com composição paritária entre o poder 

público e a sociedade civil..”

Recomendação 29
Autor Luciano Medrado
Setor

Tema Mobilidade - Gestão

GT-4
Recomen- 
dação 29

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

“Criação de Grupo técnico (multiparticipativo) para revisão do 
Sistema de Mobilidade da Cidade de BH e região”

RETIRADA

Recomendação 30
Autor Marcos Innecco
Setor

Tema Mobilidade - Gestão

GT-4
Recomen- 
dação 30

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA



GT4

Promover a comunicação e articulação para envolvimento das comunidades dos territórios 
mais vulnerabilizados no debate climático.
Metas:
1- Elaboração do Plano de Comunicação de Ação Climática até 2023 vinculado ao Comitê 
Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência
2- Criar um espaço público de discussão municipal de mudanças climáticas para melhoria da 
participação social ligado ao Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência e às 
regionais.
3- Realização da 1ª Virada Climática no ano de 2023.

Recomendação 32
Autor Marcelo Amaral

Setor Técnico

Tema Mudanças climáticas

GT-4
Recomen- 
dação 31

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

Massificação do conhecimento das ações climáticas produzidas e propostas no 
âmbito municipal para toda a população via meios de comunicação tradicionais, 
espaços comunitários e de tomada de decisão da política municipal.

Recomendação 33
Autor Marcelo Amaral

Setor Técnico

Tema Mudanças climáticas

GT-4
Recomen- 
dação 31

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

Consolidar os dados territorializados da Prefeitura, atualizando-os  anualmente e 
disponibilizando para consolidação de um Mapa das Desigualdades de Belo Horizonte, a ser 
construído conjuntamente com os dados do Censo 2022, destacando os recortes de renda, 
gênero e raça.
Meta: atualizar, em 2023, as bases de dados da Prefeitura para o ano-base de 2022, 
disponibilizando-os em formato de DADOS ABERTOS, agregados por Região, Território de 
Gestão Compartilhada e outras divisões espaciais. Devem ser atualizados especialmente os 
dados disponíveis no BHMap, como: IVS - Índice de Vulnerabilidade de Saúde, Índice de 
Vulnerabilidade Ambiental, Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte (IVJ-BH), IQVU 
- Índice de Qualidade de Vida Urbana, IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.

Recomendação 34
Autor Marcelo Amaral

Setor Técnico

Tema Mudanças climáticas

GT-4
Recomen- 
dação 31

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4

"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 01
Autor Leonardo Almeida Magalhães – Barbara França
Setor Popular

Tema Áreas verdes

GT-4
Recomen- 
dação 01

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

12
12 x REPROVADA



GT4

Texto da recomendação na próxima página

Recomendação 02
Autor Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Gestão climática, áreas verdes e agricultura urbana

GT-4
Recomen- 
dação 02

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

7
12 REPROVADA



GT4
"Implementar programa de fomento para Projetos Climáticos em territórios de 
alta vulnerabilidade no município.

Metas:
1- Desenvolver/atualizar ficha de cadastro de agricultores urbanos até 2025.
2- Capacitar, anualmente, 250 pessoas de áreas de vulnerabilidade 
socioeconômica em temáticas relacionadas ao cultivo e armazenagem de 
alimentos e produtos até 2030.
3- Realizar 30% das compras de alimentos, via caixa escolar, para escolas 
públicas de agricultores urbanos até 2030.
4- Implantar, no mínimo, 200 hectares no município de Unidades Produtivas 
Coletivas Comunitárias e Unidades Produtivas Institucionais até o 2030.
5- Implementar, nas hortas comunitárias, unidade de compostagem comunitária.
6- Aumentar anualmente em 15% o orçamento executado nas políticas públicas 
voltadas às Unidades Produtivas Coletivas Comunitárias e Unidades Produtivas 
Institucionais até o 2030.”

Recomendação 02



GT4 Recomendação 03
Autor Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Saneamento - abastecimento de água

GT-4
Recomen- 
dação 03

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA

"Elaborar e implementar Política Pública de Segurança Hídrica. 

Metas: 
1- Desenvolver o estudo de pegada hídrica municipal até 2025. 
2- Criação do Programa Municipal de Acesso Popular aos Recursos Hídricos do 
Município até 2025, provendo à população informações sobre a qualidade das águas 
de todos os cursos d'água que correm em leito natural no município de Belo Horizonte. 
3- Recuperar e proteger, no mínimo, 09 nascentes até 2025 e 15 nascentes até 2030.”



GT4

Texto da recomendação na próxima página

Recomendação 04
Autor Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Áreas verdes e agricultura urbana

GT-4
Recomen- 
dação 04

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

12
12 REPROVADA



GT4
"Fortalecer e Ampliar a Política Municipal de Apoio à Agricultura 
Urbana.

Metas:
1- Desenvolver/atualizar ficha de cadastro de agricultores urbanos até 
2025. 
2- Capacitar, anualmente, 250 pessoas de áreas de vulnerabilidade 
socioeconômica em temáticas relacionadas ao cultivo e 
armazenagem de alimentos e produtos até 2030. 
3- Implantar 200 hectares no município de Unidades Produtivas 
Comunitárias e Unidades Produtivas Institucionais até o ano de 2030. 
4- Implementar, nas hortas comunitárias, unidades de compostagem. 
5- Aumentar anualmente em 15% o orçamento executado nas políticas 
públicas voltadas ao Fortalecimento e Ampliação da Política Municipal 
de Apoio à Agricultura Urbana até o 2030.”

Recomendação 04



GT4

Texto da recomendação na próxima página

Recomendação 05
Autor Maria Consuelita Oliveira
Setor Técnico

Tema Resíduos sólidos

GT-4
Recomen- 
dação 05

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

11
12 REPROVADA



GT4
"Implantar Programa Municipal de Reciclagem e Valorização de Resíduos Orgânicos e 
Fechamento do Ciclo do Alimento.
Metas
1- Priorização da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Orgânicos de Belo Horizonte, tendo a conclusão do mesmo até 2024.
2- Ampliação anual em 50% da quantidade de resíduos orgânicos reciclados pela 
Prefeitura de Belo Horizonte até a implantação do Plano de Redução e Gestão dos 
Resíduos Orgânicos de Belo Horizonte.
3- Apresentação pelo Executivo Municipal de Projeto de Lei que estabeleça metas 
progressivas para a Reciclagem e Valorização de Resíduos Orgânicos, bem como que 
proíba o aterramento e a incineração de resíduos orgânicos em Belo Horizonte até 2025.
4- Implantar unidades de compostagem comunitária nas hortas comunitárias do 
município.
5- Criar programa municipal de fomento a reciclagem e valorização descentralizada de 
resíduos orgânicos, incluindo a disponibilização de áreas públicas para a implantação de 
unidades comunitárias de compostagem, até o ano de 2024.
6- Criar rubrica específica no Orçamento Municipal para políticas públicas voltadas a 
Reciclagem e Valorização de Resíduos Orgânicos e Fechamento do Ciclo do Alimento 
até 2024.
7- Ampliar a capacidade de atendimento do Banco de Alimentos e avaliar a sua 
descentralização com a criação de novos equipamentos até o ano de 2025.”

Recomendação 05
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"Criação do Programa Municipal de Recuperação, Preservação e 
Proteção das Áreas Verdes Públicas Remanescentes no Município.

Metas:
1- Mapeamento quantitativo e qualitativo dos remanescentes florestais 
públicos existentes no município de Belo Horizonte até 2025. 
2- Criação de um Grupo de Trabalho com ampla participação popular, 
objetivando a identificação das áreas e estabelecimento de ações 
práticas para garantir a Recuperação, Preservação e Proteção das 
Áreas Verdes Públicas Remanescentes no Município até 2023. 
3- Inclusão no Caderno de Recomendações de Projetos para Emendas 
Impositivas de possibilidades de aporte financeiro para aquisição de 
Áreas Verdes Privadas Remanescentes no Município até 2023.”
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