DOCUMENTO DE PROPOSTAS DA PLENÁRIA MUNICIPAL
Câmara de origem: São Lourenço
Local de realização:
Data e horário de realização: 23/06/2016
SUBTEMA 1: MOBILIDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
1. Criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, gerenciado pelos jovens
parlamentares, para recebimento de denúncias, proposição de soluções, e com oficinas
para motivação dos cidadãos portadores de deficiência, tendo como finalidade a criação
do Portal de Denuncia, aberto ao público, para uma maior participação e acesso do
cidadão à melhoria de políticas públicas.
2. Criação de campanha Estadual, através de aplicativo de celular, propaganda em mídia
social, cartilhas escolares e palestras locais, com o intuito de incentivar a participação e
aumentar o número de denuncias relativas à infraestrutura, transporte coletivo,
comportamento no trânsito.

SUBTEMA 2: TRÂNSITO E TRANSPORTE
1. Criação de aplicativo “Ônibus” gerenciado pelo Departamento de Transito, gratuito e
aberto ao público, contendo rota, horários dos ônibus, localização do veículo em tempo
real, pontos de parada. Para essa criação, o Estado faria uma Licitação e vencedor ficaria
com os valores pagos das propagas. A concessionária responsável pelos veículos arcaria
apenas com o GPS.

2. Criação de Lei Estadual que incentiva a capacitação de agentes de trânsitos
municipais, a elaboração de projetos referente ao trânsito e a liberação de verbas para
que ambos sejam realizados em municípios com menos de 50 mil habitantes.
SUBTEMA 3: MOBILIDADE E ESTRUTURA
1. Estimulo a fiscalização das vias rodoviárias, com o intuito de garantir maior segurança
para os usuários, e reativação da malha ferroviária destinada ao transporte de cargas,
com a finalidade de diminuir o congestionamento e a deterioração das rodovias.
2. Expansão da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015) com a finalidade de
promover maior garantia à segurança e mobilidade de deficientes físicos em prédios
públicos, nos centros das cidades e em pontos turísticos.

