
BALANÇOS DOS TRABALHOS | V CONFERENCIA 
GRUPOS DE TRABALHO | PROPOSTAS 

ELEIÇÕES | CONSELHO DELIBERATIVO DA RMBH 



GRUPOS TEMÁTICOS 



GRUPO DE TRABALHO 
MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E  

GESTÃO TERRITORIAL 



PROPOSTAS 

 Que o PDUI indique como diretriz a adoção de coeficiente de 

aproveitamento básico não superior a 1(um) em toda RMBH; 

 Ampliar a participação popular da sociedade civil para 5 titulares 

(um por segmento) e 5 suplentes  no Conselho Deliberativo da 

RMBH; 

  Desenvolver mecanismos compensatórios para municípios que 

prestem serviços ambientais, sociais, e outros de relevância 

metropolitana; 

 



PROPOSTAS  

 Vincular projetos pleiteantes à recursos do FDM às Funções 

Públicas de Interesse Comum e às diretrizes do PDDI; 

 Criação de um Conselho para aprovação de projetos de ocupação 

em Zonas de Proteção. 

 



Debatedora: Heloísa Costa | UFMG 

Moderador: Mateus Nunes | ARMBH 

Relatores: Sabrina Rocha| Fabiana Rocha | Júlia Laborne 



GRUPO DE TRABALHO 
GESTÃO COMPARTILHADA DE  

MOBILIDADE NA RMBH 



PROPOSTAS  

 Elaborar projeto de sistema de transporte multimodal integrado 

tendo como base o aproveitamento da malha ferroviária existente 

para o transporte de passageiros, considerando os ramais para 

Sete Lagoas, Divinópolis, Brumadinho, Conselheiro Lafaiete e Ouro 

Preto; 

 Integrar a gestão do transporte metropolitano por meio da criação de 

um órgão de transporte público que faça a gestão do transporte coletivo 

de abrangência intermunicipal com participação de todos os municípios 

da RMBH através de um consórcio; 

 

 



PROPOSTAS  

 Implantar, em curto prazo, sistema de integração tarifária na 

RMBH com revisão tarifária e cartão único entre BH e RMBH;  

 Criar pontos de carga/descarga e centros de distribuição de cargas 

posicionados estrategicamente no território da RMBH e 

controlados por software e sistema online integrado; 

 Tarifa zero no transporte público. 

 

 

 

 

 

 



Debatedor : Ricardo Mendanha | Rua Viva 

Moderador: Bruno Moreira Santos | ARMBH 

Relatores: Marilda Siqueira| Samuel Herthel | Luana Temponi 



GRUPO DE TRABALHO 
GESTÃO DO SANEAMENTO  

NA RMBH 



PROPOSTAS 

 Elaborar o plano estadual de saneamento; 

 Estabelecer uma rede de capacitação para os agentes municipais, 

aproveitando a capacidade instalada nos órgãos públicos;  

 Os recursos financeiros a serem aplicados no saneamento da 

RMBH, inclusive da Copasa, sejam deliberados pelo Conselho 

metropolitano; 

 



PROPOSTAS 

 Adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

urbano para as ações no âmbito metropolitano; 

 Legislação Aplicável ao desenvolvimento de instrumentos 

econômicos que incentivam a segregação dos materiais recicláveis 

e a coleta seletiva e desestimulem o aterramento desses 

materiais. 

 

 



Debatedor 1: José Cláudio Junqueira  

Debatedora 2: Izabel Cristina Chiodi de Freitas | SEDRU 

Moderador: Gustavo Medeiros | ARMBH 

Relatores: Fernando Brenner | Viviane Cota | Fernando Rezende 



GRUPO DE TRABALHO 
INSTRUMENTOS DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA GESTÃO METROPOLITANA 



PROPOSTAS 

 Aumentar vagas da sociedade civil no Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano da RMBH de forma a garantir a 

paridade entre poder público (executivo e legislativo) e sociedade 

civil; 

 Criação de mecanismos eficientes de controle e transparência para 

o acompanhamento de propostas das Conferências Metropolitanas 

e de políticas metropolitanas (princípios, diretrizes, ações metas, 

indicadores, resultados e análises), bem como a edição de materiais 

didático-pedagógicos para a formação da cidadania metropolitana e 

estímulo à participação popular e ao controle social; 

 

 



PROPOSTAS 

 Criação de câmaras temáticas no âmbito do Conselho Deliberativo 

da RMBH para discussão de políticas para minorias sociais e 

realização de seminário LGBT; 

 Fortalecer os LUMES, destinando recursos do FDM para sua 

implementação e apoio logístico e operacional; 

 Alinhamento das políticas metropolitanas com o pacto global 

ODM + ODS. 

 

 

 



Debatedora: Maria Auxiliadora Gomes | SEDPAC 

Moderadora: Dalva Stela Rodrigues de Carvalho | ARMBH 

Relatores: Nísio Miranda | Aloisio Lopes | Leonardo Barros 


