Plano Diretor Participativo de Ibirá

Produto 4 – Projetos Estruturantes e de Diretrizes de Mobilidade
Urbana – Definição e Priorização.
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INTRODUÇÃO
Este documento contempla os projetos estruturantes e as diretrizes de mobilidade urbana
para o Município Estância Turística Ibirá a serem desenvolvidos nos próximos anos.
Para isto são compilados os resultados e expectativas das leituras técnica e comunitária, dos
eixos de trabalho, da consulta publica, das reuniões com os técnicos municipais e Comissão Gestora
do Plano Diretor e das propostas de ordenamento territorial.
Os projetos estruturantes estão organizados em 5 dimensões estratégicas que contemplam
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, determinados na Agenda 2030 – que é o documento
final adotado na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de
2015 – conforme demostrado no Quadro a seguir.
As diretrizes para mobilidade urbana observam as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana. Desta forma as diretrizes se organizam em projeções de expansão da rede viária
e cicloviária, previsão de transporte público e orientações de mobilidade sustentável e segura.
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Quadro 1 Correspondência das dimensões estratégicas dos projetos estruturantes da Estância Turística de Ibirá
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU

ODS

Dimensão Estratégica
Bem Estar,
Desenvolvimento Humano,
Redução de Desigualdades,
Segurança e Seguridade de
Pessoas e Famílias

Proteção, Recuperação e
Equilíbrio Ecológico

Geração de Renda e
Desenvolvimento
Econômico

Cidades Sustentáveis,
Inclusivas e Resilientes

Institucional

7
Projetos Estruturantes e Mobilidade Urbana

1. PROJETOS ESTRUTURANTES
Os projetos estruturantes propostos para este Plano Diretor são organizados por dimensão
estratégica correspondente aos ODS da ONU (conforme já explicado na Introdução) e por prazo de
ação, as quais contribuem na formação de cenários futuros para a Estância Turística Ibirá. Os prazos
de ação para os projetos previstos são:


Prazo imediato – ações e projetos a serem desenvolvidos ou iniciados
imediatamente após a aprovação do Plano Diretor



Curto prazo – ações e projetos a serem desenvolvidos ou iniciados em até um ano
após a aprovação do Plano Diretor



Médio prazo – ações e projetos a serem desenvolvidos ou iniciados em até cinco
anos após a aprovação do Plano Diretor



Longo prazo - ações e projetos a serem desenvolvidos ou iniciados em até dez anos
após a aprovação do Plano Diretor
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1.1 Projetos Estruturantes de Implantação Imediata
Quadro 2 Projetos Estruturantes para a Estância Turística de Ibirá de implantação imediata conforme sua
dimensão estratégica

Dimensão Estratégica
Bem estar,
desenvolvimento
humano, redução de
desigualdades,
segurança e seguridade
de pessoas e famílias

Projeto Estruturante
- Programa de apoio e promoção de pessoas em situação de
vulnerabilidade social para atendimento social (cadastro único e
governança) em parceria com: ONGs, OSCIPs, entidades Religiosas,
sociedade civil, entre outros - principalmente no Bairro São Benedito
- Programa de apoio e promoção do idoso, principalmente em Termas
de Ibirá
- Programa de apoio e promoção da criança, principalmente no Bairro
São Benedito
- Programa de apoio e promoção do adolescente, principalmente no
Bairro São Benedito
- Programa de voluntariado a projetos sociais, principalmente no Bairro
São Benedito

Proteção, recuperação e
equilíbrio ecológico

- Estabelecimento da Área de Proteção da Estância Turística Termas de
Ibirá de acordo com o Relatório de Avaliação Hidrogeológica do Distrito
Termas de Ibirá, SP” elaborado pelo Instituto Geológico, da
Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa
Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(Processo S.M.A. 30.348/95).
- Restringir a implantação de atividades poluidoras ou com potencial
poluidor nas Termas de Ibirá
- Fiscalização e controle da extração de água subterrânea, nas Termas
de Ibirá
- Restringir a instalação de empreendimentos residenciais de alta
densidade urbana nas Termas de Ibirá
- Promover manejo adequado do solo para as atividades agropecuárias
- Promover manejo adequado do solo na implantação de novos
loteamentos e na instalação de empreendimentos de porte

Geração de renda e
desenvolvimento
econômico

- Aproveitar a situação logística do Município para divulgação da cidade
e captação de investimentos
- Ampliar a divulgação da cidade como rota turística e de lazer na região
- Aproveitar a passagem de pessoas pelo Município, em especial pelas
Termas do Ibirá, para promover oportunidades de geração de emprego
e renda
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Dimensão Estratégica

Projeto Estruturante
- Promover a diversidade das atividades econômicas municipais

Cidades sustentáveis,
inclusivas e resilientes

- Promover e permitir, sempre que possível, a proximidade do comércio
e serviço cotidiano com as áreas residenciais
- Condicionar o usucapião do imóvel nas Termas ao levantamento
cadastral e do projeto de regularização fundiária deste Distrito
- Não permitir o desdobro de terrenos nas Termas
- Fomentar a fusão de lotes nas Termas
- Não permitir novos loteamentos nas Termas antes da ocupação dos
lotes existentes
- Exigir alta taxa de permeabilidade dos lotes das Termas e baixa taxa de
ocupação, a fim de promover maior infiltração das águas pluviais no
lençol freático
- Priorizar o transporte não motorizado
- Regulamentar e fiscalizar a execução de calçadas

Institucional

- Criação e fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Municipal (COMDEM)
- Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Municipal
- Exigir Estudo de Impacto de Vizinhança em atividades potencialmente
poluidoras e que aumentem a densidade urbana no Município, e em
particular, nas Termas
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1.2 Projetos Estruturantes de Implantação em Curto Prazo
Quadro 3 Projetos Estruturantes para a Estância Turística de Ibirá de implantação em curto prazo conforme sua
dimensão estratégica

Dimensão Estratégica
Bem estar,
desenvolvimento
humano, redução de
desigualdades,
segurança e seguridade
de pessoas e famílias

Projeto Estruturante
- Programa continuado no contra turno escolar para crianças e
adolescentes em parcerias ONGs, OSCIPs e Entidades Religiosas –
principalmente no Bairro São Benedito
- Programa de Ação preventiva, corretiva e educativa para gravidez na
adolescência e uso de substâncias psicoativas, no município todo
- Programa continuado de capacitação de jovens e adultos (cursos
rápidos), como sugestão na área central
- Programa de segurança preventiva nos espaços públicos, escolares e
turísticos – na cidade como um todo

Proteção, recuperação e
equilíbrio ecológico

- Fortalecer parcerias com instituições de pesquisa em relação à
qualidade da água mineral de Ibirá e sua vulnerabilidade de produção
- Programa de Recuperação Ambiental das Áreas de Preservação
Permanente municipais
- Proteção da Mata Atlântica Remanescente
- Cadastrar e recuperar áreas com processos erosivos

Geração de renda e
desenvolvimento
econômico

- Identificar e promover a identidade da cidade de Ibirá
- Promover a divulgação de Ibirá enquanto Estância Hidromineral e
divulgar intensivamente todas suas atividades
- Qualificar as áreas de interesse turístico com infraestrutura adequada
- Restringir a passagem de caminhões de carga pelas Termas de Ibirá
- Divulgação regional e nacional do turismo em Termas de Ibirá
- Fortalecimento, incentivo e divulgação dos eventos culturais
municipais, como por exemplo: quermesses, festa das nações, etc.
- Elaboração de Agenda Cultural anual para o município de Ibirá
- Implantar programa de eficiência energética nos próprios municipais
- Implantar programa de aproveitamento integral de alimentos
- Priorizar a aquisição de insumos locais nas compras públicas
- Promover o comércio e serviço local, como por exemplo, aproveitando
o movimento do turismo no Município
- Facilitar a abertura de espaços de comércio e serviço próximo aos
locais de maior movimento turístico
- Viabilizar e incentivar o turista a conhecer e utilizar o comércio do
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Dimensão Estratégica

Projeto Estruturante
Município (Termas, Sede e Vila Ventura)
- Estudar a possibilidade da abertura do comércio em horários que
atendam a atividade turística, sobretudo em finais de semana e feriados

Cidades sustentáveis,
inclusivas e resilientes

- Regularização Fundiária do Distrito Termas de Ibirá
- Atualizar o cadastro dos proprietários dos lotes nos Termas de Ibirá
- Identificação do uso de fossas sépticas na Sede do Município e sempre
que possível, desativá-las
- Implantar medidas mitigadoras de drenagem e segurança de trânsito
no trecho urbano da Rodovia Vicinal Antônio Bernardo de Souza e na
Avenida Doutor Hugo Belchior Júnior
- Restrição da passagem de grandes caminhões em estradas de acesso
às atividades turísticas e/ou obrigação de compartilhamento da
responsabilidade de manutenção das vias pelos estabelecimentos
produtores e consumidores dos produtos escoados
- Projeto urbano e paisagístico para o Distrito Termas de Ibirá
- Projeto urbano e paisagístico para a área de entorno da Fonte Águas
Jorrantes
- Paisagismo nas entradas e rodovias de acesso a cidade, Distrito de
Termas de Ibirá e Vila Ventura; assim como dos acessos às atividades
turísticas rurais
- Fazer que por meio legais sejam construídas as calçadas faltantes nas
Termas
- Implantar sistema de ciclovia municipal priorizando o deslocamento
para os principais pontos geradores de emprego e os pontos turísticos

Institucional

- Fortalecimento da Estrutura da Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Serviços e Habitação
- Fortalecimento da Estrutura de Gestão Ambiental Municipal
- Reativar e fortalecer a Associação Comercial de Ibirá
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1.3 Projetos Estruturantes de Implantação em Médio Prazo
Quadro 4 Projetos Estruturantes para a Estância Turística de Ibirá de implantação imediata conforme sua
dimensão estratégica

Dimensão Estratégica

Projeto Estruturante

Bem estar,
desenvolvimento
humano, redução de
desigualdades,
segurança e seguridade
de pessoas e famílias

- Implantação de Sede Própria para a Secretaria de Assistência e
Promoção Social

Proteção, recuperação e
equilíbrio ecológico

- Implantação de um Centro de pesquisa avançada de água mineral e
tratamento de saúde, nas Termas de Ibirá

- Implantação do Centro de Convivência do Idoso em Termas de Ibirá
- Viabilização de cursos técnicos profissionalizantes e de educação
superior na modalidade presencial e a distância (construção civil,
gastronomia, moda, farmácia, acompanhamento de idosos,
enfermagem, fisioterapia, costura, turismo, etc.) - como sugestão na
área central

- Proteger e elaborar Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
da Estância Mineral de Termas de Ibirá
- Proteger e elaborar Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
do Córrego Bengala
- Qualificação e melhoramentos no Parque ecológico das Águas
Geração de renda e
desenvolvimento
econômico

- Implantação de Novo Distrito Industrial para pequenas e médias
empresas não poluentes e que o efluente industrial não seja expressivo
e que seja passível de tratamento com eficácia na sede
- Programa de trabalho temporário “Trabalho Certo”
- Desenvolvimento de Feiras Livres para o pequeno produtor rural e
artesanal na sede, Vila Ventura e Termas de Ibirá
- Recuperação da escola na Vila Ventura e adequação do edifício para
projetos voltados ao pequeno agricultor
- Incorporar a redução de consumo da educação ambiental em escolas
municipais
- Realizar projeto piloto de compostagem
- Incentivar a implantação e permanência de hortas urbanas
- Incentivo e viabilização da agricultura familiar nas Termas de Ibirá, Vila
Ventura e Vila Nova
- Incentivo à agricultura orgânica sustentável, principalmente nas
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Dimensão Estratégica

Projeto Estruturante
Termas de Ibirá
- Incentivo e viabilização de chácaras de lazer no território municipal
entre a Sede e as Termas de Ibirá e nas Termas de Ibirá
- Estabelecer parcerias com instituições de ensino em cursos de
capacitação profissional conforme demanda da indústria e comércio
local

Cidades sustentáveis,
inclusivas e resilientes

- Reassentar as famílias que residem em edificações com estruturas
comprometidas e que estão em lotes frente aos cruzamentos das vias
públicas com o Córrego do Olaria
- Construção de passagem em desnível na transposição da Rodovia
Roberto Mário Perosa com acesso ao centro
- Construção de passagem em desnível na transposição da Rodovia
Roberto Mário Perosa com acesso ao bairro São Benedito
- Implantação de moradias populares no bairro São Benedito
- Implantação de novo aterro sanitário no Município, conforme estudos
técnicos procedentes e que não esteja localizado no Distrito Termas de
Ibirá
- Recuperação do antigo aterro sanitário municipal
- Implantação de nova Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito
Termas de Ibirá e desativação da lagoa de estabilização de esgoto
existente; assim como recuperação ambiental da área
- Implantar infraestrutura urbana nas Termas que permitam a
desativação das fossas sépticas existentes
- Finalizar a implantação da infraestrutura das Termas,
responsabilizando os loteadores quando de direito e resgatando o valor
alocado por meio do instrumento “Contribuição de Melhoria”, a ser
depositado em um fundo de desenvolvimento urbano
- Construção de Anel de Contorno ao Distrito Termas de Ibirá
- Ampliação da rede cicloviária municipal
- Programa de acessibilidade de calçadas e espaços públicos (prioridade
para Termas de Ibirá)
- Programa de Segurança no trânsito
- Implantação de mecanismos de segurança e de alerta nas travessias
em nível da Rodovia Roberto Mário Perosa com a Vila Ventura e com a
Vila Nova
- Implantar sistema de transporte público para deslocamento
intraurbano e interligando pontos de atração turística
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Dimensão Estratégica

Projeto Estruturante
- Projeto de restauro e recuperação do Grande Hotel e Praça Joaquim
Lemos
- Catalogar, normatizar e proteger o patrimônio histórico, ambiental,
arquitetônico e cultural da cidade
- Intensificar a iluminação pública nas praças e nas Termas de Ibirá

Institucional

- Desenvolver incentivos para a implantação da indústria limpa
- Estabelecer incentivos fiscais para as atividades de apoio turístico
(gastronomia, estadia, lazer, etc.)
- Incentivos fiscais para empresas vinculadas a saúde e beleza que se
instalem no Município
- Formação de um Observatório Público Municipal em parceria com a
sociedade e iniciativa privada
- Determinação de indicadores e índices de monitoramento das políticas
públicas municipais
- Implantar o Conselho de Patrimônio Histórico Ambiental municipal
- Promover incentivos fiscais para a conservação do patrimônio
histórico, ambiental, arquitetônico e cultural municipal
- Regulamentar a instalação de elementos publicitários nas fachadas dos
edifícios
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1.4 Projetos Estruturantes de Implantação em Longo Prazo
Quadro 5 Projetos Estruturantes para a Estância Turística de Ibirá de implantação em longo prazo conforme
sua dimensão estratégica

Dimensão Estratégica
Bem estar,
desenvolvimento
humano, redução de
desigualdades,
segurança e seguridade
de pessoas e famílias

Projeto Estruturante
- Expansão da Unidade de Saúde do Bairro São Benedito
- Ampliação da Escola Municipal Vereador Lopes de Souza

- Estudar a possibilidade de formação de APAs (Áreas de Proteção
Ambiental) na Microbacia Hidrogárica do Córrego das Bicas e na
Microbacia Hidrográfica do Córrego da Bengala, inserido o Município
enquanto participante do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação
Proteção, recuperação e
equilíbrio ecológico

- Formação do Parque ecológico do Córrego da Olaria
- Formação do Parque ecológico do Córrego da Mococa
- Formação do Parque ecológico da Entrada
- Formação do Parque ecológico da Nascente na área de expansão
urbana
- Implantação de Novo Distrito Industrial para pequenas e médias
empresas não poluentes no Bairro São Benedito
- Implantação de Novo Distrito Industrial para médias e grandes
empresas não poluentes na Vila Ventura

Geração de renda e
desenvolvimento
econômico

- Construção de Shopping Atacadista de produtos locais, próximo à
entrada da sede e da Rodovia Washington Luiz
- Criação do Festival de Música dos Grandes Lagos nas Termas de Ibirá
- Viabilização da produção e distribuição fontes de energia alternativa
para o município de Ibirá

- Construção de passagem em desnível na transposição da Rodovia
Roberto Mário Perosa com acesso à Vila Ventura
- Construção de passagens em desnível na transposição da Rodovia
Roberto Mário Perosa com acesso à Vila Nova
Cidades sustentáveis,
inclusivas e resilientes

- Executar tratamento primário das águas pluviais coletadas pelas bocas
de lobo da Rodovia Vicinal Antônio Bernardo de Souza e da Avenida
Doutor Hugo Belchior Júnior
- Qualificação e implantação de infraestrutura turística na serrinha da
Vila Ventura
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Dimensão Estratégica
Institucional

Projeto Estruturante
- Elaboração do Código de Posturas Municipal
- Elaboração de Código Ambiental Municipal

-
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2. MOBILIDADE URBANA

A proposta de mobilidade urbana deste Plano Diretor segue as orientações da Lei Federal nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
assim como de suas alterações.

Desta forma os princípios contemplados no Plano Diretor de Ibirá para mobilidade urbana
são:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e
serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Do mesmo modo, as diretrizes de mobilidade urbana observadas neste documento são:
I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes
federativos;
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e
cargas na cidade;
V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e
menos poluentes;
18
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VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e
indutores do desenvolvimento urbano integrado;
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países
sobre a linha divisória internacional.
VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de
passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do
serviço.

A partir destas considerações, a proposta deste trabalho se organiza nos seguintes itens:


Sistema viário principal



Sistema cicloviário



Transporte coletivo



Espaço do pedestre e acessibilidade universal



Segurança no trânsito



Consumo e Energia Sustentável

19
Projetos Estruturantes e Mobilidade Urbana

3.1. Sistema viário
O sistema viário – conforme disposto no Mapa, é composto e projetado por:
- Rodovias
- trecho existente
- trecho a ser duplicado
- Vias principais
- existentes
- a serem alargadas
- projetadas
- Vias locais
- Obras de arte:
- rotatórias
- passagens em desnível previstas sobre a rodovia

3.2. Sistema cicloviário
O sistema cicloviário é projetado – como pode ser visto no Mapa, a partir do trecho
cicloviário existente se expandindo para as áreas turísticas, interligando a cidade e conduzindo para
as áreas industriais.

3.3. Transporte Coletivo
Dentre as diretrizes de mobilidade urbana previstas para este trabalho se insere o transporte
coletivo em um trecho único a ser percorrido, interligando: o Distrito Termas de Ibirá à sede –
conforme solicitado em reunião comunitária; o bairro São Benedito ao Centro; e a Vila Ventura à
sede. (Ver Mapa correspondente)
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3.5. Espaço do pedestre e acessibilidade universal
Os espaços públicos devem ser acessíveis para o pedestre, seguindo as normas de
acessibilidade universal, contemplando assim pessoas de diferentes idades e condições físicas. Isto a
fim de não restringir o direito à mobilidade ou colocar em risco aqueles com maior vulnerabilidade;
como por exemplo: carrinhos de bebês, idosos e deficientes físicos.
Para tanto, recomenda-se seguir as diretrizes determinadas pela Prefeitura do Município de
São Paulo (Lei nº 15.442/ 2012), cujos principais itens são transcritos a seguir: 1

A – ZONEAMENTO DA CALÇADA
Para organizar o passeio público, a Prefeitura definiu um novo padrão arquitetônico que
divide as calçadas em faixas. As calçadas com até 2 metros de largura serão divididas em 02 faixas
diferenciadas por textura ou cor e as com mais de 2,00 metros, em 03 faixas, também diferenciadas,
como mostra a ilustração abaixo.
Figura 1 Proposta de faixas de zoneamento da calçada

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2012
1

Fonte:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO.
Disponível:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/calcadas/arquivos/cartilha__draft_10.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2019.
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1ª Faixa de serviço
Destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou portadores de
deficiências, poste de iluminação, sinalização de trânsito e mobiliário urbano como bancos, floreiras,
telefones, caixa de correio e lixeiras. A largura mínima é 0,75m.
2ª Faixa livre
A faixa livre é destinada exclusivamente à circulação de pedestres, portanto deve estar livre
de quaisquer desníveis, obstáculos físicos, temporários ou permanente ou vegetação. Deve atender
as seguintes características:
• possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição;
• possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
• ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura. Portanto, em qualquer intervenção
o piso deve ser reparado em toda a sua largura seguindo o modelo original.
3ª Faixa de acesso
Área em frente ao seu imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, rampas, toldos,
propaganda e mobiliário móvel como mesas de bar e floreiras, desde que não impeçam o acesso aos
imóveis. É portanto uma faixa de apoio à propriedade.

B –ACESSO A GARAGEM
A Faixa Livre não pode ter inclinação transversal superior a 2%.

C – ESQUINAS
- Rampas de acesso às faixas de travessia dos pedestres;
- Mobiliário de grande porte, como bancas de jornais, tem de ficar a 15 metros das esquinas
e os mobiliários de médio e pequeno porte - como telefones, lixeiras, entre outros, precisam ficar a 5
metros.

D – PISOS ESPECIAIS DE ORIENTAÇÃO DO PEDESTRE
- Piso tátil de alerta;
- Piso direcional.

22
Projetos Estruturantes e Mobilidade Urbana

E – REBAIXAMENTO DAS CALÇADAS
Junto às faixas de travessia de pedestres.

F – ARBORIZAÇÂO URBANA
- A dimensão da espécie escolhida deve estar adequada à largura da calçada.
- Não cimentar a base da árvore, para não prejudicar o desenvolvimento da mesma. No caso,
deve haver grama ou ser instalada uma grelha que facilita o fluxo dos pedestres.

G – CALÇADA VERDE
- Para receber 1 faixa de ajardinamento, o passeio deverá ter largura mínima de 2m (dois
metros); e para receber 2 faixas de ajardinamento, largura mínima de 2,5m.
- As faixas ajardinadas não poderão interferir na faixa livre que deverá ser contínua e com
largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
- As faixas ajardinadas não devem possuir arbustos que prejudiquem a visão ou com espinhos
que possam atrapalhar o caminho do pedestre.
- Para facilitar o escoamento das águas em dias chuvosos as faixa não podem estar muradas.

H – MATERIAIS PARA O PISO
- De preferência: Concreto armado, moldado no local e ladrilho hidráulico.
- O material utilizado na calçada não pode ser derrapante em dias chuvosos.
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3.6. Segurança no Trânsito
Como quesitos de segurança no trânsito para a Estância Turística Ibirá se recomenda:
- Pedestre deve ser sempre respeitado – obrigatoriedade de parar para a travessia dos
pedestres nas faixas de segurança;
- Implantação de dispositivos de segurança – como por exemplo, faixa elevada para a
travessia de pedestres, nos locais de maior movimento de pessoas. Recomenda-se a implantação
destes dispositivos nas seguintes localizações:
- Na Av. Dr. Hugo Beolchi Jr, frente ao Parque das Águas;
- Na Av. Dr. Hugo Beolchi Jr, frente ao Balneário;
- Na Av. Ibirá, frente às associações recreativas;
- Frente às unidades escolares;
- Frente às unidades de saúde.
- Redução de velocidade para 40 km/h na área central da Sede e nas Termas de Ibirá.
- Redução de velocidade para 60 km/h na Av. Mário de Carvalho Silva e na Rod. Vicinal
Antonio Bernardo de Souza, a partir do perímetro urbano.

3.7. Consumo e energia sustentável na mobilidade urbana
Finalmente, observando as orientações da Política Nacional de Mobilidade Urbana, seguem
as diretrizes para a redução de consumo de combustível e energia sustentável na mobilidade urbana:
- Priorizar os deslocamentos em meios de transporte não motorizados;
- Disponibilizar como meio de locomoção o transporte público coletivo;
- Promover a diversidade de uso do solo, propiciando a instalação de atividades cotidianas e
locais de trabalho, próximos aos lugares residenciais;
- Utilização de combustível sustentável e não poluente na frota municipal e no transporte
público;
- Revisão periódica da frota municipal quanto à emissão de poluentes.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente proposta representa um desenho de cenários de projetos e de mobilidade urbana
para Ibirá nos próximos 10 anos. Espera-se que esta proposta faça parte da agenda pública municipal
e de outras esferas de poder, conforme recursos necessários para aplicação dos projetos.
Da mesma forma, a viabilização das propostas depende de um processo contínuo de
governança urbana, nas parcerias entre poder público e iniciativa privada e no acompanhamento do
desenvolvimento do município nos setores social, ambiental, econômico, cultural, entre outros. Isto
enquanto ganho cultural e fortalecimento do capital técnico e social de Ibirá.
Algumas das propostas constantes neste trabalho, principalmente no campo social, já estão
sendo desenvolvidas pela atual administração municipal. A importância de constar neste trabalho é
seu prosseguimento no tempo, incorporando de forma holística algumas dimensões e sinergias
constantes neste documento. Como também, há expectativa que as propostas aqui constantes – que
possuem prazo de ação médio e longo – possam ser incorporadas como plano de governo de futuras
gestões municipais.
Por fim, é importante que este material seja disponibilizado para a população, a fim de que a
mesma possa analisar, aprovar e sugerir alterações quando necessário.
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