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Grupo de Trabalho estudará revitalização do Centro Histórico
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A revitalização do Centro Histórico com foco no pedestre foi tema de uma segunda
reunião nesta terça-feira, 22, entre o prefeito José Fortunati e representantes da
Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (Mobicidade). Na ocasião, o grupo
apresentou um estudo preliminar para qualificar o espaço urbano em prol dos
pedestres numa área inicial que contempla as ruas Marechal Floriano, Vigário José
Inácio e Doutor Flores. "Precisamos pensar o espaço urbano que respeite mais os
cidadãos", disse o prefeito, destacando que o Centro é uma área nobre que precisa
ser valorizada.

Durante a audiência, foi estabelecida a criação de um Grupo de Trabalho que fará o
projeto executivo de qualificações das ruas do Centro Histórico, valorizando os
passeios e o mobiliário urbano. O grupo, que será estabelecido por meio de portaria,
será composto por técnicos de secretarias municipais, pelos integrantes da
Mobicidade, pela Associação de Moradores do Centro Histórico e entidades ligadas ao comércio. O grupo terá 45 dias para
apresentar os estudos. "O poder público e entidades devem buscar soluções de forma criativa para recuperar o espaço público
aos pedestres", afirmou Fortunati, ressaltando que o projeto apresentado e que está em discussão é factível.
Fortunati defendeu a qualificação do
espaço urbano em prol dos pedestres
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A Associação - A Mobicidade foi fundada em 10 de junho de 2012, durante encontro no espaço Cidade das Bicicletas. A
Associação é apartidária, sem fins lucrativos, horizontal (tanto em sua gestão, como em sua atuação) e voltada para a
construção coletiva de ideias para uma cidade mais humana, valorizando e incentivando o uso da bicicleta.
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