PROPOSTAS PRIORIZADAS DA PLENÁRIA REGIONAL
Polo Central
Local de realização, data e horário: Câmara Municipal de Belo Horizonte, 14/07/2016 – 14:00 h
SUBTEMA 1: MOBILIDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
1. Criação de cursos adicionais para a capacitação de funcionários de empresas de ônibus, com o objetivo de
atender, de forma eficiente, pessoa com deficiência física, especialmente no manejo dos elevadores, e para a
capacitação de funcionários de postos de informações turísticas, com o objetivo de fornecer informações mais
precisas sobre as rotas de ônibus.
2. Realização de audiências públicas durante a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana,
prioritariamente nas Associações de Bairro e, na ausência destas, na Câmara Municipal, sendo as audiências
precedidas, em ambos os casos, de ampla divulgação nos 15 dias que as antecederem, em meios de comunicação
comumente utilizados pela população local.
SUBTEMA 2: TRÂNSITO E TRANSPORTE
1. Ampliação de monitoramento de segurança por meio da atuação de policiais, guardas municipais ou de outro
profissional qualificado, nos meios de transporte público, em diversos horários, e no período de entrada e saída das
escolas e em seus arredores, tanto em dias úteis quanto em feriados e finais de semana, com a finalidade de que
sejam minimizados os riscos de atropelamento ou de congestionamento.
2. Concessão de meio passe a estudantes secundaristas e a estudantes universitários para seu deslocamento até a
instituição de ensino respectiva, com o propósito de incentivar o acesso à Educação; a comprovação do vínculo
institucional será efetuada mediante a apresentação de carteira de estudante.
SUBTEMA 3: MOBILIDADE E ESTRUTURA
1. Adaptação do Sistema de Pontos Interligados para pessoa com deficiência visual, utilizando-se linguagem braille
e dispositivos sonoros que informem a localização e a previsão de chegada das linhas de ônibus que atendem em
determinado ponto.
2. Curso obrigatório de capacitação em libras e em braile para servidores públicos que trabalhem na área de
recepção e de atendimento, com a finalidade de auxiliar e acompanhar pessoas com deficiência física ou visual.

