DOCUMENTO DE PROPOSTAS DA PLENÁRIA MUNICIPAL
Câmara de origem: Três Corações
Local de realização:
Data e horário de realização: 22/06/2016
SUBTEMA 1: MOBILIDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
1. Criar e viabilizar o Projeto “Sentindo na pele” - projeto social destinado a
promover, nas instituições de ensino da cidade, atividades de vivência relativas a
diversas situações cotidianas enfrentadas por pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. (APROVADA)
2. Constituir uma comissão de moradores em cada associação de bairro da cidade,
para tratar exclusivamente de questões relativas à mobilidade urbana no respectivo
bairro. Caberá também a esta comissão encaminhar, para o Poder Público,
demandas do bairro e de seus moradores na área de Mobilidade Urbana.
(APROVADA)
3. Determinar que o Poder Público promova ampla divulgação, em jornais,
emissoras de rádio, mídias sociais e outros meios, de eventuais audiências
públicas destinadas a discutir a questão da Mobilidade Urbana no município.
(APROVADA)

SUBTEMA 2: TRÂNSITO E TRANSPORTE
1. Incentivar formas alternativas de deslocamento no espaço urbano (uso de

transporte coletivo, prática de carona solidária, construção de ciclovias, entre
outras), visando à redução de congestionamentos e à melhor organização do
trânsito. (APROVADA)
2. Estimular a criação de áreas que funcionem como estacionamentos públicos, de
forma a desobstruir vias centrais da cidade, onde o estacionamento de veículos é
permitido. (APROVADA)
3. Incluir na grade curricular dos ensinos fundamental e médio das escolas da cidade,
disciplinas que trabalhem conteúdos e noções relativos ao tema “mobilidade urbana,
transporte e trânsito”. (REPROVADA)
4. Determinar que as empresas detentoras da concessão do transporte público nos
municípios instalem elevadores e outros mecanismos de acessibilidade em 100%
(cem por cento) de sua frota. (APROVADA)

SUBTEMA 3: MOBILIDADE E ESTRUTURA
1. Construir rampas de acesso em toda a área central e também nas principais vias de
cada bairro da cidade.(REPROVADA) (DESTAQUE DE AGLUTINAÇÃO, PROPOSTA Nº1
COM PROPOSTA Nº 4) - (REPROVADO TEXTO ORIGINAL)
Sugestão de texto: Construir rampas de acesso em toda a área central e também
nas principais vias de cada bairro da cidade, e reformar as calçadas respeitando a
distância mínima exigida de vão livre (de 1,20 a 1,50 m) entre calçadas e postes.
(APROVADA) - (APROVADA PROPOSTA DE AGLUTINAÇÃO)
2. Determinar que todos os estabelecimentos comerciais da cidade (lojas, bares,
restaurantes, supermercados, bancos etc.) ofereçam plenas condições de acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. (REPROVADA)

3. Promover adequações estruturais nos pontos de ônibus da cidade, tornando-os
acessíveis para toda a população. (APROVADA)
4. Reformar as calçadas em toda a área central e também nas principais vias de cada
bairro da cidade, respeitando a distância mínima exigida de vão livre (de 1,20 a 1,50 m)
entre calçadas e postes; (AGLUTINADA COM Nº 1)
5. Instalar pisos táteis em semáforos e faixas de pedestre das principais vias
urbanas. (APROVADA)

