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‘’A implantação do sistema de estacionamento rotativo no centro da 
nossa cidade veio a atender a uma necessidade da população e do 
comércio, organizando, regulando e democratizando o uso das vias 
públicas. Como associações classistas, A ACIEI e a CDL têm recebido 
algumas colocações e sugestões a respeito da Zona Azul e, no sentido 
de intermediar o diálogo com o poder público, gostaríamos de 
apresentá-las para sua análise.

Taxa Cobrada
Este é o principal questionamento recebido. Era previsível que a 
qualquer valor proposto existiria uma reação, mas a comparação com 

outras cidades - vizinhas ou não – faz entender que o valor em vigor é muito alto. A forte oposição ao valor pelos consumidores 
reflete diretamente no movimento das lojas, o que acaba gerando insatisfação dos empresários locais. 
- Solicitamos a redução dos valores, considerando o momento econômico atual e adequando-os aos valores praticados na 
região.

Divulgação dos Pontos de Venda
Itajubá é um polo da região e recebe diariamente muitas pessoas das cidades vizinhas. Por mais que tenha havido um ótimo 
trabalho de divulgação para os itajubenses, visitantes de outras cidades têm encontrado dificuldades para identificar os 
pontos de venda dos tickets eletrônicos de estacionamento. Os materiais de divulgação são discretos e pouco esclarecedores 
neste sentido. A associação da marca “Comtempo” com o estacionamento rotativo municipal não é algo natural para quem é 
de fora da cidade.
- Solicitamos ampliação da rede de distribuição e melhor divulgação dos pontos de vendas (enfatizando a função e o produto, e 
não a empresa).

Área de abrangência
A área estendida (Zona Verde) excedeu a necessidade de desafogar o estacionamento do centro da cidade. Por isso, a leitura 
que temos recebido de consumidores e lojistas é que ela tem um caráter meramente arrecadatório, e não 
regulador/disciplinar. Isso gera objeção política e afasta os usuários. 
- Solicitamos revisão da área de abrangência, com ênfase nas áreas de uso intenso e com necessidade de rotatividade.

Compartilhamos da visão da administração pública atual de que a cooperação entre o poder público e a população gera 
resultados positivos para todos. Desta forma, transmitimos as demandas recebidas neste comunicado no intuito de contribuir 
para o fortalecimento e melhora da nossa cidade’’.

ACIEI E CDL PEDEM PARA PREFEITO REVER ALGUNS
 PONTOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Leia abaixo, na íntegra, o ofício enviado ao chefe do Executivo no mês de outubro

DIA SIM: ACIEI APOIA A PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

O projeto “Dia Sim – Dá pra Simplificar” é um movimento desenvolvido pela 
Federaminas e as associações comerciais de todo o Estado que busca apoio à 
proposta de simplificação das leis tributárias a ser encaminhada ao 
Congresso Nacional.  Um abaixo-assinado está sendo preparado e conta com 
a participação de toda a população.  Os interessados podem assinar o 
documento na sede da ACIEI, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
Acesse o site e saiba mais: www.federaminas.com.br/tributarismo
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