
  

Criamos assim um traçado sinuoso dentro da configuração retilínea da via com 

distinção das faixas de circulação pelas cores e texturas do pavimento. As faixas de 

transição em concreto vassourado cinza são delineadas por piso tátil nos pontos de 

conexão.  

Para solução do problema de deterioração das fachadas dos edifícios privados 

propomos a elaboração de um plano de ação que envolve incentivo aos proprietários 

através de descontos e/ou isenções nas tarifas de IPTU para que os mesmos 

realizem os serviços de manutenção e restauro. 

 ideia para Rua Dr. Paulo Frontin é transformá-la em uma rua de convívio; 

Auma via compartilhada entre pedestres, ciclistas e veículos, sem desníveis 

entre passeios e pista de rolagem. A intenção é de que não haja nem mesmo 

sinalizações de trânsito. Assim, seu traçado, layout e a presença de pedestres 

funcionam como limitadores de velocidade e fazem com que o motorista fique atento 

tudo e todos ao seu redor. As ruas antigas por si já funcionavam como vias de 

convívio, como lugares de encontro e extensão das salas de estar das residências.

Ainda dentro deste conceito a via será configurada como uma extensão das duas 

praças que ela conecta. Existe ainda a possibilidade de fechar a via aos finais de 

semana para uso exclusivo de pedestres.

O estacionamento será requalificado, principalmente no que tange ao paisagismo, 

arborização hoje inexistente, e pavimentação propondo uma nova paginação que tire 

a monotonia e deficiência estética atual. Embora estas intervenções ocorram no seu 

devido prazo é desejável que as direcionadas à guarita e aos portões de acesso a 

este espaço ocorram ainda na 1ª fase a fim de se manter harmonia entre os 

elementos paisagísticos da via.

Ao paisagismo e arborização estão incorporados a remansos de descanso e convívio 

tornando o ambiente confortável e convidativo. A infraestrutura proposta apresenta 

mobiliário minimalista e de fácil manutenção, iluminação led de baixo consumo e 

pavimentação em concreto pigmentado poroso moldado in loco. Economia 

sustentabilidade, durabilidade e de baixa manutenção foram aspectos considerados 

nessas escolhas. Toda fiação aérea foi deslocada para vala técnica eliminando 

elementos causadores de poluição visual da rede elétrica e de telefonia. Foram 

criadas áreas de carga e descarga e vagas de táxis regulamentadas a fim de eliminar 

o atual congestionamento de veículos.
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