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Anexo VII - Parecer da equipe técnica nº 05/2015
Respostas sobre a pertinência das propostas encaminhadas: justificativas à
incorporação ou não aos documentos em elaboração.

Manifestações do Plenário:
01 – Cristina Aragon

Pauta
Proposta
Resposta
Justificativa

Apresentação de Mobilidade e Acessibilidade
Acrescentar ao estudo dados de segurança viária
Acatada
Esses dados podem subsidiar relevantes
considerações a respeito do modelo viário

02 – Daniel Colina

Pauta
Proposta
Resposta
Justificativa

Apresentação de Dinâmica Urbana
Incluir um capítulo sobre Operações Urbanas
Não acatada
O Relatório da Análise das Legislações em Vigor
possui uma sessão já dedicada a esse instrumento

03 – Marcelo Menezes

Pauta
Proposta

Apresentação de Ambiente Urbano
Incluir mapeamento sonoro no diagnóstico e
prognóstico
Resposta
Não acatada
Justificativa O mapeamento sonoro é um instrumento fora da
escala do Plano Estratégico e Plano Diretor, e não
está contemplado no escopo do estudo
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Anexo VIII - Texto consolidado com as proposições julgadas pertinentes

Nesta audiência, muitas manifestações pertinentes do plenário se referiram à
superficialidade do documento apresentado. Dessa forma, procura-se esclarecer a
finalidade Relatório de Caracterização Atual (diagnóstico), lembrando que mesmo com
os pareceres e insumos das audiências, este produto visa reunir dados de
caracterização geral do município na escala de análise do Plano Estratégico e do
Plano Diretor. Dessa forma, muitos pontos levantados são objetos de estudos e planos
setoriais, como plano de mobilidade urbana – que explora mais detalhadamente os
projetos e ações necessários para a cidade - e planos de bairro – que abordam o
planejamento urbano e intervenções de escala local do bairro.
No estudo de mobilidade, porém, serão incluídos pontos levantados como faltantes
como a problemática da segurança viária, propostas de implantação de ciclovias,
melhoramento de calçadas e outras ações de acessibilidade que aprimorem a
conectividade dos bairros com os principais sistemas de circulação da cidade.
Foram pertinentes também manifestações que cobraram a apresentação de análises
mais aprofundadas sobre o cenário caracterizado. Com isso, foi assumido o
compromisso de aperfeiçoamento e revisão do conteúdo apresentado.
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