DOCUMENTO DE PROPOSTAS DA PLENÁRIA MUNICIPAL
Câmara de origem: Viçosa
Local de realização:
Data e horário de realização: 17/06/2016

SUBTEMA 1: MOBILIDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
1. Destinar uma unidade móvel da polícia militar para a polícia comunitária, para atuar em
praças localizadas nos centros dos municípios com mais de 30 mil habitantes, buscando
uma maior fiscalização e proporcionando mais segurança aos moradores, como uma
forma de permitir o acesso à cidade e ao lazer, principalmente nos finais de semana,
promovendo também a socialização da população.
2. Promover a obrigatoriedade da criação de um Conselho da Mobilidade Urbana em
todos os municípios de Minas Gerais, intentando não somente detectar os problemas e
resolvê-los, mas também ter um órgão que fique responsável por acompanhar a
elaboração e implementação dos planos referentes à mobilidade em cada município, bem
como buscar a prevenção de problemas que obstaculizam o direito a ir e vir.
3. Promover um festival de integração entre os municípios circunvizinhos, com a
finalidade de valorizar a produção de artesanatos, doces, produtos de fabricação caseira
e shows com bandas regionais, como forma de incentivo a cultura local, gerando recursos
para as cidades, explorando suas potencialidades, de modo a atrair o turismo.

SUBTEMA 2: TRÂNSITO E TRANSPORTE
1. Tornar obrigatório a instalação de semáforos sonoros com contagem de tempo, a cada
novo equipamento instalado em todo o Estado de Minas, principalmente nos locais de
travessia mais movimentados, bem como a instalação de sinalizadores sonoros nos
elevadores e de pisos táteis em novos prédios públicos e comerciais que venham a ser
construídos, com o objetivo de permitir à acessibilidade as pessoas com deficiência
visual.
2. Tornar obrigatório que os órgãos responsáveis pelo trânsito dos municípios
desenvolvam um programa de educação para o trânsito, que deverão ser desenvolvidos
por meio de parcerias com as escolas públicas e privadas, com o objetivo de
conscientizá-los a respeito dos seus direitos, deveres e também da importância de se
utilizar meios alternativos de transporte como os veículos não motorizados e a carona
solidária. Os recursos utilizados serão do IPVA.
3. Ampliar o transporte escolar gratuito para os estudantes de escolas privadas, desde
que estes sejam bolsistas, que precisam se deslocar no mínimo 2 quilômetros para
chegar à escola unificando o sistema de transporte, fazendo com que tenha um bilhete
eletrônico para essa política.

SUBTEMA 3: MOBILIDADE E ESTRUTURA
1. Tornar obrigatório que cidades com mais de 50 mil habitantes, destinem 30% do valor
arrecadado anualmente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, para a
construção de ciclovias na cidade. Após a construção das ciclovias o município extrairá
apenas 5% desse imposto para a manutenção das ciclovias. A construção e manutenção
serão de competência de uma empresa privada escolhida através de licitação com
contrato de 07 anos.
2. Tornar obrigatório que o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais só emita e
renove Alvará para comerciantes, se a calçada em frente ao imóvel estiver de acordo com
a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso a calçada não contemple as normas, o

Corpo de Bombeiros informará ao comerciante como a calçada precisa ser construída
para garantir o Alvará.
3. Padronização das faixas de pedestres em Minas Gerais: todas as faixas serão
construídas com elevação determinada por avaliação técnica, com asfalto, nas cores
vermelha e branca, com a colocação de piso tátil – atravessando-a de um extremo ao
outro – e nas bordas das calçadas para indicar a travessia da faixa às pessoas com
deficiência visual.

