DOCUMENTO DE PROPOSTAS DA PLENÁRIA MUNICIPAL
Câmara de origem: Cambuí
Local de realização: Câmara Municipal de Cambuí
Data e horário de realização: 16/06/2016 – 18:30h
SUBTEMA 1: MOBILIDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
1. Criação de Disque Denúncia em âmbito municipal e estadual, a fim de denunciar
situações que dizem respeito à Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte e Infraestrutura
Pública.
2. Criação de Assembleias de Participação Popular relacionadas à Mobilidade Urbana.
3. Criação do projeto 'Trânsito Legal' para promover a conscientização e educação dos
motoristas, pedestres e ciclistas no cotidiano.
4. Tratar o assunto de educação no trânsito em escolas como matéria
complementar em Geografia, duas vezes por bimestre, a partir do Ensino
Fundamental, a fim de atingir a população futura. (PRIORIZADA)
5. Promover a fiscalização do bem social e o cumprimento de leis existentes
relativos à infraestrutura e trânsito e transporte. (PRIORIZADA)
6. Executar ações e campanhas que incentivem o uso de bicicletas.

SUBTEMA 2: TRÂNSITO E TRANSPORTE
1. Executar a licitação de uma empresa de transporte para implantação de circulares em
cidades que necessitem de transporte público, na zona rural e urbana.
2. Implantação de guardas de trânsito municipais que atuem na organização e no
cumprimento das leis de trânsito nas zonas urbanas do Estado. (PRIORIZADA)
3. Instalação de placas de sinalização, que tem a finalidade de informar condições,
obrigações, proibições ou restrição no uso da via, e placas de indicação, que indicam
vias, locais ou quilometragem.
4. Criação de ciclovia nas avenidas da cidade para o tráfego de veículos
nãomotorizados. (PRIORIZADA)
5. Proibição do tráfego de caminhões de médio e grande porte em horário de pico nas
cidades.

SUBTEMA 3: MOBILIDADE E ESTRUTURA
1. Realizar a criação de galerias pluviais nas cidades para captação da água da
chuva, juntamente com o bueiro inteligente, para a contenção do lixo, a fim de
diminuir os riscos de enchentes nas cidades. (PRIORIZADA)
2. Realizar a implantação de semáforo para pedestres, placas de sinalização e
equipamentos de controle luminoso destinados a ordem e dirigir o trânsito de veículos e
pedestres, mediante estudo aprimorado do trânsito.
3. Implantar a iluminação em estradas da zona rural, a fim de diminuir riscos de acidentes
e aumentar a segurança.

4. Implantação de estacionamento rotativo (zona azul) nas áreas centrais e vias
estruturais das cidades, com preços e limites de tempo definidos pelas prefeituras,
de acordo com as necessidades de cada município. (PRIORIZADA)
5. Executar a padronização das calçadas de acordo com as normas da ABNT, com pisos
táteis de direção e alertas e rampas nas faixas de pedestre e no acesso a
estabelecimentos públicos para melhor mobilidade das pessoas com necessidades
especiais.
6. Realizar a implantação de telefones de emergência nas margens das rodovias, a cada
2km, para melhorar o socorro de vítimas de acidentes ou problemas mecânicos dos
usuários das rodovias.
7. Criação de centros de distribuição de mercadorias nas cidades para que se evite
o tráfego de caminhões de grande e médio portes. que auxiliem na locomoção de
cadeirantes e deficientes visuais, sujeitas a fiscalização e multas com mais rigor.
(Priorizada)

