RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Infraestrutura e mobilidade

TEMAS
Transporte e Trânsito
Municípios e Desenvolvimento Regional (inclui Habitação)

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
Os temas Transporte e Trânsito; e Municípios e Desenvolvimento Regional (incluindo Habitação),
da Área Temática Infraestrutura e Mobilidade, foram debatidos no dia 30 de outubro de 2019. O
grupo de trabalho, com a participação de 26 pessoas, optou por debater a temática em um único
grupo: Transporte e Trânsito e Desenvolvimento Municipal e Metropolitano.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

008 – Trânsito;

•

064 – Caminhos para o Desenvolvimento – Desenvolvimento e Integração Regional;

•

073 – Mobilidade em Minas Gerais;

•

081 – Infraestrutura Rodoviária;

•

134 – Moradas Gerais.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

assegurar a aplicação da prova de legislação eletrônica em Libras (Linguagem Brasileira de
Sinais), em, ao menos, uma delegacia regional de cada departamento de polícia, no âmbito
da Ação 4017 – Registro de Condutores –, do Programa 008;

•

incluir ações, no âmbito dos Programas 064 e 073, destinadas a:
◦ realizar pesquisa sobre origem/destino do trânsito de pessoas;
◦ elaborar o Plano Metropolitano de Habitação Social (HIS);
◦ elaborar o Plano Metropolitano de Segurança Hídrica;
◦ atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH – PDDI e
macrozoneamento;
◦ elaborar o Plano Metropolitano de Mobilidade;

•

criar, no âmbito do Programa 081, ação destinada à recuperação e revitalização da BR-367,
por meio de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT;
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•

promover a pavimentação da BR-135 (estadualizada), entre os municípios de Itacarambi e
de Manga, e a construção da ponte na MG-402, entre os municípios de São Francisco e de
Pintópolis, com o aporte de recursos na Ação 4227 – Construção e Adequação de Rodovias
–, do Programa 081;

•

ampliar as meta física e financeira da Região Intermediária do Vale do Aço, na Ação 2039 –
Recuperação e Manutenção da Malha Viária –, do Programa 081, com vistas a cobrir toda a
malha rodoviária da região;

•

incluir a retomada das obras na rodovia MG-760, com a ampliação de metas na Região
Intermediária do Vale do Aço, da Ação 4227 – Construção e Adequação de Rodovias –, do
Programa 081;

•

incluir como público-alvo da Ação 4424 – Concessão de Subsídio Temporário para Auxílio
Habitacional –, do Programa 134, a população em situação de Rua, em atendimento ao
disposto no Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua;

•

criar ação, no âmbito do Programa 134, destinada à atualização do Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social, incluindo a população em situação de rua em seu públicoalvo;

•

incluir na elaboração do Plano Estadual de Habitação capítulo dedicado à implementação
do disposto na Lei Federal nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de
interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005.

O grupo apresentou, ainda, uma Moção:
“Vimos manifestar, através deste requerimento, para que o Governo do Estado retome as
atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – CONEDRU –, em
face dos programas e ações previstos no PPAG 2020-2023, que envolvem questões destinadas à
promoção de regularização fundiária, urbanística e habitacional para populações em situação de
vulnerabilidade social e econômica, que encontram expressão nas ações de elaboração do Plano
Estadual de Habitação e Mobilidade Urbana”.
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