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CIDADE DA MOBILIDADE 
Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
1.  

 

• Desenho da política de transportes Conceber um desenho da Política de transportes para o Município Desenho da 

Política  

 

2.  • Projeto de concurso e contratação de agentes 

de trânsito 

Concurso elaborado e realizado Contratação 

de agentes 

de trânsito 

 

3.  • Modernização do parque semafórico  Substituição através da compra de novo parque semafórico  Sinais de 

trânsito 

4.  • Criação  de legislação  para suporte dos 

projetos 

 Legislação criada legislação 

5.  • Montar o sistema de informações 

geográficas 

 Montar o sistema de informações georreferenciado  Sistema de 

informação 

finalizado 

6.  • Criação do Fundo d e  trânsito e transporte  Fundo criado através de lei Fundo 

aprovado 

7.  • Criar o site do sistema municipal de 

transportes 

 Criar o site disponibilizado para os usuários o sistema de informações 

do transporte público municipal 

Site criado 
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8.  

• Elaboração de diagnóstico e reestruturação da 
Secretaria. 
 

 Estruturação da secretaria Secretaria 

estruturada 

9.  • Construir terminais e abrigos para o 

transporte público 
• Elaboração dos projetos do(s) terminal(is) rodoviário(s) ou estações de 

transferência 

• Progressiva implantação de pontos de ônibus com cobertura ; 

• Projeto emergencial de reestruturação dos pontos de ônibus na área central 
 

Construir  

novos 

abrigos e 

readequar 

outros 

10.  • Viabilizar a Implantação de  Passe Escolar  Elaborar propostas de política de governo para transporte escolar de 

estudantes da rede pública 

Passe 

implantado 

11.  • Programa de integração dos modais de 

transporte 

 Promover o entendimento entre a operadora ferroviária e as operadoras 

de ônibus municipais; 

 Intensificar o uso de bicicletas como meio de transporte seguro, 

saudável, não poluente e integrado aos demais modais com a 

implantação de ciclovias e bicicletários. 

Programa 

em 

implementa

ção 

12.  • Programa de melhoria da  acessibilidade nas 

barreiras físicas da cidade 
• Procurar entendimento junto à Supervia e à NovaDutra 

• Projeto de cobertura de todas as passarelas 
        Projeto da passarela de Austin 

      instituir a cultura da “calçada para o pedestre” 

Construir 

coberturas, 

passarelas 

de Austin e 

recuperar 

calçadas 
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13.  • Realização do leilão Pátio Municipal  Realizar leilões para venda de veículos 2 leilões 

 

 - 3 - 


	CIDADE DA MOBILIDADE

