EIXO 01: PROMOÇÃO QUALIDADE AMBIENTAL

AÇÕES ESPECÍFICAS
1

Monitorar eventos de intensa precipitação pluviométrica, por meio de acompanhamento de
relatórios meteorológicos onde, quando da indicação de índices pluviométricos superiores a 50
mm, no período de 24 horas (considerada uma grande quantidade de chuvas)

2

Elaborar e implementar um Plano de Controle de Cheias

3

Realizar constante capacitação dos gestores públicos quanto aos riscos geológicos e
geotécnicos

4

Estabelecer mecanismos de informação a populações vivendo em áreas de risco, cujo alertas
devem ser emitidos nas áreas de maiores riscos a inundações e alagamentos, bem como nas
áreas mais suscetíveis a de deslizamentos de massa

5

Realizar o Cadastro de residências em áreas críticas, no que deverá ser realizado o
levantamento socioeconômico das famílias, possibilitando a identiﬁcação de vulnerabilidade
sociais, bem como alternativas para a solução de problema (realocação)

6

Restringir a ocupação antrópica em áreas inadequadas à ocupação através de legislação
municipal

7

Realizar monitoramento periódico das áreas de risco para ter maior controle dessas áreas,
evitando assim novas ocupações

8

Efetuar intervenções de contenção e controle de erosão

9

Elaborar novo mapeamento geotécnico e de áreas de risco, atualizados em escala de detalhe,
para as áreas urbanas de Timóteo, buscando identiﬁcar/atualizar áreas críticas em que
populações estejam sujeitas a danos de ordem física

10

Realizar a uniﬁcação dos mapeamentos das áreas de risco existentes no banco de dados (SIG)
da Prefeitura Municipal

11

Acompanhar licenças de lavra emitidas pelo DNPM no território municipal

12

Promover ﬁscalização ambiental em áreas de exploração mineral

13

Acompanhar os processos de licenciamento ambiental de indústrias instaladas no município
com a ﬁnalidade de garantir a preservação e defesa do meio ambiente

14

Promover a ﬁscalização periódica dos corpos hídricos, a ﬁm de identiﬁcar possíveis focos de
poluição / despejos de eﬂuentes

15

Efetivar a recuperação de APPs dos recursos hídricos

16

Elaborar campanha de conscientização quanto a preservação das matas ciliares;

17

Realizar estudo e intervenção física para desassoreamento do Córrego Olaria/Santa Mônica

18

Desenvolver estratégias de divulgação dos atrativos turísticos naturais - APA Serra do
Timóteo
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19

Promover ações de conscientização para proteção dos atrativos turísticos naturais

20

Implantar ações de conscientização pública e orientação a empreendedores, sobre a
importância de proteção de APP de encostas, margens de rios e áreas de risco

21

Estabelecer bloqueio administrativo de autorizações de ocupação em áreas com
remanescentes de vegetação em estágio médio de desenvolvimento e em APP e áreas de
risco

22

Estabelecer restrições na lei de uso e ocupação do solo quanto à ocupação em áreas de
proteção ambiental

23

Fomentar parcerias para a recuperação de APP (ONG, entidades sociais, escolas, entre outras)

24

Implementar programa de recuperação da APP e áreas degradadas

25

Fortalecer o programa de combate a incêndios em áreas naturais (PrevFogo);

26

Fortalecer e garantir a implantação do Plano Integrado de Prevenção, Controle e Combate à
Incêndios Florestais

27

Implantar ações de conscientização pública sobre proteção ambiental contra incêndios

28

Constituir Gestor para a APA da Serra do Timóteo e instrumentá-lo para a implementação do
Plano de Manejo

29

Acompanhar e colaborar na implementação do plano de manejo do PERD

30

Implementar o Zoneamento e as ações propostas no Plano de Manejo da APA da Serra do
Timóteo

31

Propor parceria com a Aperam visando implementação conjunta de ações de educação
ambiental para os segmentos de população rural e urbana;

32

Destinar áreas públicas como opção de lazer, educação ambiental e interação urbana;

33

Fortalecer na grade curricular de ensino atividades de educação ambiental;

34

Fortalecer e garantir a implementação do Plano Integrado de Educação Ambiental de
Timóteo;

35

Fortalecer e ampliar os programas de educação ambiental;

36

Aperfeiçoar capacitação de gestores públicos municipais para a atuação em monitoramento
ambiental;

37

Promover ações sistemáticas de controle de ocupações em campo, especialmente em áreas
de risco e áreas relevantes à proteção ambiental;

38

Revisar e implementar o Plano de Arborização Urbana do município, deforma adequá-lo aos
preceitos de arborização e áreas verdes;

EIXO 03: PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

AÇÕES ESPECÍFICAS
1

Deﬁnir novo modelo de hierarquização viária conforme discutido na revisão do Plano Diretor e
atualizar a legislação do sistema viário

2

Implementar melhorias na infraestrutura e serviços (rodovias, estradas, sistemas de transporte
coletivo público) nos deslocamentos municipais e intermunicipais;

3

Promover estudos de ﬂuxos viários entre o sistema viário municipal com estruturas de
transporte com municípios vizinhos, sobretudo Coronel Fabriciano e Ipatinga;

4

Realizar estudo de acessos irregulares ao município e promover a regularização dos mesmos se
for necessário;

5

Elaborar e implementar o Plano de Mobilidade Municipal Urbano, seguindo as diretrizes do
Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) e do Plano Nacional de
Mobilidade Urbana (PNMU), considerando a integração do tranporte coletivo, o sistema viário,
as ciclofaixas/ciclovias e os conﬂitos de trânsito existentes;

6

Implementar instrumentos urbanísticos que evitem a segregação, principalmente da
população em condições de vulnerabilidade social, evitando deslocamentos extensos e
dispendiosos, e levando infraestrutura e acessibilidade a esses locais;

7

Elaborar estudos viários e realizar intervenções físicas nas vias em processo de saturação ou
com níveis insatisfatórios de segurança, a ﬁm de promover o incremento da sua capacidade
de ﬂuxo ou especialização da sua função;

8

Obedecer às diretrizes viárias propostas no plano diretor quando da elaboração e respectiva
implantação de parcelamentos do solo urbano;

9

Estruturar um sistema principal de transporte de carga que articule as áreas geradoras de
carga, as zonas industriais e as atacadistas de relevância, que contemple a implantação de
medidas para melhorar o desempenho das áreas de geração, armazenagem e transbordo de
carga; e que estimule a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às
rodovias e compatíveis com o uso do solo e com o sistema de transporte;

10

Propor intervenções e melhorias na infraestrutura rodoviária e ferroviária como forma de
incrementar o escoamento da produção municipal e no estado.

11

Propor intervenções e melhorias na infraestrutura rodoviária e ferroviária como forma de
incrementar o escoamento da produção municipal e no estado.

12

Incrementar a oferta de horários do transporte ferroviário e promover subsídio na passagem
tornando-a mais acessível.

13

Elaborar e implementar programa de pavimentação e sinalização das vias municipais,
promovendo a manutenção periódica, priorizando necessidades, adequando conforme a
infraestrutura existente e aprimorando suas condições conforme se consolidem novas
infraestruturas, como pavimentação e calçadas e passeios adequados;

14

Articular junto aos municípios da Região Metropolitana a integração da tarifa e do transporte
coletivo na Região do Vale do Aço;

15

Revisar o planejamento do transporte coletivo municipal, revendo as linhas a partir da nova
hierarquia viária e política do uso do solo proposta no plano diretor;

16

Criar e implementar aplicativos, sites e páginas de redes sociais que informem os itinerários do
transporte coletivo e possibilitem a transparência e acesso à informação.
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17

Monitorar a condição do sistema de tranporte público coletivo em relação à manutenção da frota
de veículos e das estruturas auxiliares;

18

Criar estratégia de captação de recursos em parceria com a concessionária do transporte coletivo
para substituição da frota por modelos que tenham reduzida
emissão de gases poluentes;

19

Criar e implantar projeto de padronização de calçadas nas vias urbanas e implantar projeto de
readequação das calçadas/passeios existentes;

20

Determinar manual de obras de calçadas e acessos para novas ediﬁcações e obras de
revitalização de passeios e acessos, de acordo com o novo Código de Obras;

21

Implantar mecanismos de adequação da acessibilidade para portadores de necessidades
especiais ou com mobilidade reduzida na área urbana;

22

Promover campanha e ﬁscalização quanto ao uso correto das calçadas pelo comércio;

23

Promover ações contínuas de ﬁscalização e monitoramento do uso das calçadas,
estacionamentos e acessos, garantindo a acessibilidade universal

24

Elaborar e implantar plano cicloviário em conjunto com os atores sociais interessados e
integrado com os municípiot vizinhos e a rota turística, sobretudo com o município de Ipatinga,
garantindo a implementação de ciclofaixas/ciclovias ao longo dos principais eixos de
deslocamento e integrando as ações ao projeto Fundo de Vale.

25

Implantar ciclovias (projeto cicloviário) conforme propostas do Plano Diretor;

26

Realizar manutenção periódica das ciclovias/ciclofaixas;

27

Criar campanha de sorteios e descontos tarifários à população que utilizar menos carros e, assim,
reduzir a emissão de gases poluentes.

28

Implementar infraestrutura multimodal no terminal de transporte e em estações especíﬁcas,
integrando as obras à nova hierarquia viária proposta e diretrizes de uso e ocupação do solo;

29

Implementar melhorias nas travessias entre modais, sobretudo na transposição da ferrovia e nas
pontes de transposição do Rio Piracicaba.

30

Desestimular a circulação de veículos particulares priorizando o transporte coletivo e os
pedestres na área central com ações em infraestrutura nesta região;

31

Incrementar o transporte coletivo público incentivando a criação de linhas circulares e inter
bairros, além da criação de estações como ponto intermediários ao terminal de transporte e
pontos de ônibus, como forma de diminuir o percurso realizado pela população nas regiões da
cidade e da implementação de novas linhas alimentadoras e troncais, com novos horários.

32

Propor a criação de estacionamento de bicicletas e carros acessórios à estação ferroviária e à
rodoviária, como formas de integração modal;

33

Incentivar o uso de combustíveis menos poluentes a ﬁm de mitigar os custos ambientais, sociais
e econômicos de deslocamento de pessoas e cargas no município;

EIXO 04: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR SOCIAL
AÇÕES ESPECÍFICAS
01

Criar um comitê de acompanhamento do contrato programa com a COPASA, para o cumprimento
dos objetivos e metas do PMSB;

02

Elaborar e implantar programa de educação e inspeção de lançamento irregular de esgotos por
bacias hidrográﬁcas;

03

Implantar o sistema municipal de informações de saneamento básico previsto no PMSB e
atualizá-lo periodicamente;

04

Ampliar a infraestrutura do galpão da ASCATI e a coleta seletiva semanal em todo o município;

05

Implantar central de tratamento de resíduos sólidos orgânicos (compostagem);

06

Ampliar serviços de limpeza pública;

07

Realizar o acompanhamento das ações previstas no PGRIS para cumprimento dos seus objetivos
e metas;

08

Implantar aterro de inertes e o reaproveitamento de RCC;

09

Elaborar e implantar o Plano Diretor de Drenagem Urbana;

10

Realizar o cadastro do sistema de drenagem pluvial, podendo servir de base para o plano diretor
de drenagem

11

Elaborar projetos de readequação/melhorias no sistema de drenagem existente e executá-los
(macro e microdrenagem)

12

Realizar obras de drenagem em locais de ocorrência constante de alagamentos

13

Promover ﬁscalização periódica quanto ao uso adequado do sistema de drenagem urbana;

14

Promover o fortalecimento da Feira Livre do Timirim através de apoio logístico aos agricultores e
maior participação da agricultura familiar;

15

Fortalecer o Programa Armazém do Campo com a ampliação da participação dos agricultores
com produção orgânica;

16

Propiciar incentivos para a instalação e utilização de fontes alternativas de energia elétrica;

17

Realizar estudos especíﬁcos para implementação de alternativas tecnológicas de energia elétrica;

18

Identiﬁcar e sanar os problemas da rede de fornecimento de energia elétrica em desacordo com a
ANEEL;
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19

Monitorar o funcionamento e a necessidade de ampliação/aperfeiçoamento, bem como a
manutenção dos elementos componentes do sistema de iluminação pública;

20

Reformar capela mortuária para aprimorar o serviço e proporcionar espaço para os rituais
religiosos pertinentes ao sepultamento;

21

Promover incentivos para a instalação de equipamentos de serviços como bancos e lotéricas nos
setores de planejamento 6 e 7 (porção leste);

22

Pleitear junto aos órgãos competentes e às empresas de telefonia a ampliação na abrangência
e/ou melhorias no sistema da rede móvel;

23

Elaborar estudo e implantar pelo menos uma unidade de educação infantil em cada porção
territorial urbana: norte, sul, leste e oeste;

24

Elaborar e implantar unidades de ensino fundamental nos bairros Santa Terezinha (noroeste) e
Petrópolis (oeste) para atendimento adequado à população;

25

Elaborar e implantar unidade de ensino médio na porção leste da sede urbana (para atendimento
dos bairros Recanto Verde, Limoeiro, Recanto do Sossego, Alphaville e Macuco), para
atendimento adequado do raio de abrangência;

26

Realizar levantamento e reformar/ ampliar as estruturas físicas de ensino de modo atender a
demanda de vagas de creches e escolas municipais;

27

Fortalecer a rede de educação existente;

28

Promover a realização de cursos técnicos e proﬁssionalizantes no município;

29

Firmar parceria público-privada para apoio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE - Escola de Educação Especial Cre Ser);

30

Manter os índices de escolarização e ﬂuxo escolar;

31

Firmar parcerias para apoiar a oferta de ensino superior no município;

32

Manter os estabelecimentos de saúde do município com atendimento satisfatório e de qualidade;

33

Ampliar o quadro de agentes comunitários e médicos especialistas no município, em especial
pediatria e geriatria;

34

Fortalecer os programas de saúde preventiva;

35

Elaborar projeto e implantar Centro de Saúde na porção leste do perímetro urbano;

36

Elaborar projeto e implantar UBSs nos bairros Santa Maria e Santa Rita;
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37

Concluir as obras da UBS Limoeiro;

38

Fortalecer a Equipe de Saúde da Família no município;

39

Manter ações municipais voltadas à erradicação da mortalidade infantil;

40

Promover a ﬁscalização sanitária de vendedores ambulantes;

41

Ampliar o quadro proﬁssional e de recursos ﬁnanceiros para o controle de zoonoses

42

Promover a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município;

43

Firmar parcerias e convênios com hemocentros regionais;

44

Ampliar o quadro de recursos humanos na área de assistência social;

45

Promover capacitação periódica na área de assistência social;

46

Implementar políticas eﬁcazes para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade
social;

47

Promover cursos de capacitação para a população vulnerável (pessoas de rua);

48

Promover atendimento psicológico às pessoas em situação de vulnerabilidade social;

49

Manter as estruturuas de assistência social como o CRAS, CREAS, Lar das Meninas Jesus de
Nazaré e Instituto Ipê;

50

Realizar estudo e implantar Centro de Atenção ao Idoso e Salão Comunitário no município;

51

Promover ações de apoio ao CREIA;

52

Apoiar os grupos culturais e os artesãos locais;

53

Fortalecer as manifestações tradicionais populares, como as escolas de samba e blocos
carnavalescos;

54

Promover a manutenção periódica dos equipamentos culturais municipais;

55

Elaborar e implantar calendário oﬁcial para os eventos culturais no município;

56

Firmar parcerias com entidades para o desenvolvimento do empreendedorismo voltado ao
patrimônio cultural e artístico;
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57

Elaborar material informativo relacionado ao incentivo e conscientização da população à
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural;

58

Manter as estruturas de patrimônio cultural, bem como as infraestruturas de acesso e de meios
de divulgação;

59

Promover a recuperação/reforma do Forno Hoffmann;

60

Promover a recuperação/reforma do Centro Ambiental Oikós, compreendendo a sua
acessibilidade;

61

Promover o enquadramento necessário para o reconhecimento estadual dos bens tombados em
âmbito municipal;

62

Promover ações de valorização do patrimônio histórico e ediﬁcado do município;

63

Realizar manutenção periódica no Ginásio-poliesportivo;

64

Implementar espaços de convívio (praças e áreas de lazer) e espaços para prática esportiva,
bem como academias ao ar livre;

65

Realizar manutenção periódica nos equipamentos de esporte e lazer;

66

Realizar manutenção periódica nos equipamentos de esporte e lazer;

67

Manter as estruturas esportivas nas escolas;

68

Realizar o levantamento e cadastro (inventário) dos campos de futebol e quadras comunitárias
municipais e atualização periódica do mesmo;

69

Apoiar a manutenção dos clubes sociais e recreativos;

70

Ampliar a instalação de postos policiais e policiamento no município;

71

Elaborar material informativo acerca da segurança da Unidade Prisional de Timóteo;

72

Promover manutenção periódica do Posto de Policiamento Comunitário no Distrito de Cachoeira
do Vale;

73

Fortalecer parceria com o Corpo de Bombeiros Militar no combate aos incêndios ﬂorestais

74

Promover a manutenção do PIEA no município;

75

Apoiar as ações de combate aos crimes violentos e homicídios;
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76

Implementar políticas, estratégias locais e campanhas de prevenção e combate ao crime de
violência contra a mulher;

77

Implantar casa de apoio à mulher, junto à delegacia da mulher;

78

Revisar o PLHIS, considerando ações e propostas para a realidade municipal que possam ser
efetivadas e iniciar a aplicação imediata dos programas nele previstos.

79

Criar comissão de acompanhamento, monitoramento e ﬁscalização das obras e ações previstas
no PLHIS e seus prazos, promovendo a efetividade e andamento da política habitacional
municipal, reforçando os mecanismos de ﬁscalização em todos os processos (construção,
urbanização, regularização);

80

Incentivar e fortalecer a implementação de programas habitacionais no município, em
consonância aqueles previstos no PLHIS;

81

Incentivar e fortalecer a implementação de programas de melhoria habitacional, aliados aos
programas de incentivo à aquisição de infraestrutura para pequenos produtores;

82

Realizar estudos e mapeamento das famílias em risco físico e social;

83

Integrar as ações da política urbana em programas de acesso à moradia digna que tenham
associação com a delegacia da mulher e com os programas de assistência social local, mapeando
as famílias em maior risco social no município e priorizando o acesso à moradia digna por essa
população vulnerabilizada;

84

Estabelecer parcerias com os movimentos sociais organizados para a produção de Moradias e
Regularização Fundiária Urbana;

85

Incentivar a participação da iniciativa privada na produção de habitações de interesse social por
meio de mecanismos como parâmetros diferenciados de parcelamento, uso e ocupação do solo,
respeitando as legislações pertinentes e restrições ambientais;

86

Elaborar e implantar programas de gestão social em conjunto com a implementação de
programas habitacionais no município (reassentamento, regularização, urbanização de áreas);

87

Atualizar periodicamente e aperfeiçoar o banco de dados habitacional com informações acerca do
banco de terras para provisão habitacional, das ocupações irregulares e assentamentos precários
existentes;

88

Aperfeiçoar o cadastro municipal do déﬁcit habitacional levando em considerações critérios
quantitativos e qualitativos para a produção e melhoria habitacional, e realizar
manutenção/atualização periódica deste;

89

Realizar revisão e atualização do estoque de terras municipal para provisão habitacional daquele
apresentado no PLHIS e considerando o zoneamento, uso e ocupação do solo do Plano Diretor
de Timóteo.

90

Adquirir áreas aptas para provisão habitacional a ﬁm de incrementar o estoque de terras
municipal;

91

Criar comissão para captação de recursos federais, estaduais e parcerias público privadas locais
para efetivar a aplicação das ações, programas e projetos previstos no PLHIS e no plano diretor;

EIXO 5 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AÇÕES ESPECÍFICAS

01

Promover a atração de investimentos externos (indústrias de médio e grande portes) a partir do
city marketing;

02

Potencializar a dinâmica do comércio local e Distrito Industrial, além de desburocratizar processo
de abertura de novas empresas;

03

Promover incentivos econômicos e ﬁscais às empresas de beneﬁciamento de aço inox;

04

Implementar locais adequados para a prática do comércio;

05

Implantar cursos proﬁssionalizantes no município;

06

Promover alternativas de emprego e renda;

07

Incentivar a utilização de novas técnicas para o desenvolvimento agropecuário e agricultura
familiar;

08

Ofertar incentivos ﬁscais ao desenvolvimento da agricultura familiar;

09

Fortalecer e ampliar o projeto "Armazém do Campo";

10

Elaborar cadastro informatizado dos agricultores e áreas de produção rural;

11

Promover atuação direta e eﬁciente da EMATER no município, para orientação técnica e apoio aos
agricultores rurais;

12

Realizar estudo técnico para melhorar o escoamento da produção municipal;

13

Promover articulação municipal de modo a garantir mercado consumidor para os produtos locais,
atendimento às escolas por merenda escolar, além de estradas adequadas para escoamento da
produção;

14

Realizar feiras de produtores locais com estruturas e gestão adequadas;

15

Promover melhorias na Feira Livre do bairro Timirim (infraestrutura e gestão);

16

Fortalecer e dinamizar as cadeias produtivas e os arranjos produtivos locais (APLs) em que
Timóteo se insere;

17

Apoiar o desenvolvimento agropecuário e diversiﬁcação de culturas;

EIXO 06: ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

AÇÕES ESPECÍFICAS
1

Elaborar e implementar plano de desenvolvimento turístico
municipal;

2

Desenvolver material publicitário (meio impresso e digital) para
divulgar os atrativos turísticos e as festividades municipais;

3

Realizar melhorias nos acessos viários aos atrativos turísticos
(especialmente ao Pico Ana Moura), além da instalação de
sinalização turística;

4

Incentivar a infraestrutura de apoio ao turismo como a instalação de
hotéis, pousadas e restaurantes, entre outros, além de proprietários
locais a abrir suas propriedades para o turismo rural;

5

Realizar palestras, consultas públicas e fóruns de discussão sobre
estratégias turísticas, de modo a envolver a administração pública,
entidades não-governamentais e comunidade interessada;

6

Promover cursos e palestras de capacitação turística;

EIXO 04: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E
BEM-ESTAR SOCIAL
AÇÕES ESPECÍFICAS
92

Promover a realocação das famílias em áreas de risco e APPs,
devendo sempre que possível, ser realocadas para áreas próximas
ao local original, e posteriormente a recuperação destas áreas;

93

Criar e implementar Plano de regularização fundiária municipal,
através de estudo das áreas de risco e elencando diferentes
intervenções de urbanização e regularização necessários.

93

Fortalecer projetos de melhoria habitacional, inclusive com
promoção de assistência técnica, de acordo com legislação federal.

94

Viabilizar programas de apoio à qualiﬁcação de mão de obra para a
construção Civil;

95

Viabilizar programas de apoio à qualiﬁcação de mão de obra para a
construção Civil;

96

97
98

Incentivar as escolas, instituições e associações a criarem uma
organização de assistência técnica que possa promover melhorias
habitacionais em parceria com órgãos privados e entidades de
classe, e capacitação técnica à população.
Promover parcerias com empresários para criar programa de
assistência à compra e crédito de material de construção para
melhoria habitacional;
Elaborar e implementar programa para atendimento de assistência
técnica para famílias com renda até 3 salários mínimos e
proprietárias de um lote urbanizado na construção e projeto de
moradias através de criação de escritório modelo em parceria com
as faculdades e instituições técnicas locais.

99 Realizar a manutenção do programa Aluguel Social.

EIXO 02: ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL
AÇÕES ESPECÍFICAS

1

Avaliar a possibilidade de aproveitamento de áreas em desuso para
implantar atividades voltadas para o lazer e turismo

2

Aprovar lei de zoneamento que contemple a diversiﬁcação de usos
nos bairros como estratégia de fortalecimento econômico e geração
de empregos dos Setores (Regionais)

3

Estabelecer parcerias com entidades de classe de arquitetos e
engenheiros para acessar e incentivar a utilização de programas
de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social
(ATHIS)

4

Promover a destinação de espaços livres disponíveis para a cultura,
o esporte e o lazer no planejamento do território

5

Desenvolver projetos de praças e parques públicos para uso da
população em bairros e regionais da cidade carentes desse tipo
de espaços

6

Implantar espaços públicos deﬁnidos nos projetos realizados nas
áreas selecionadas

7

Fortalecer a implantação de pomar urbano no setor de
planejamento sudoeste (setor 06)

8

Promover a ocupação de áreas vazias inseridas em bairros e
regiões estruturadas da cidade por meio da utilização de
instrumentos urbanísticos a serem regulamentados em lei

9

10

Levantar e propor adequações, se necessário, aos produtores
rurais inseridos em área urbana, equacionando possíveis conﬂitos
de uso com o entorno central de tratamento de resíduos sólidos
orgânicos (compostagem)
Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN)

