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Eu, Margarida Maria Ruivo, brasileira, diverciada, pedagoga, residente no Jaguaré, exerço minha
atividade profissional na SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARÉ conveniada com a SMADS - CRAS
CO-LAP A, atuando junto a comunidade e outros órgãos públicos e privados em questões ligadas ao meio
ambiente; venho apresentar minha carta de intenções e de propostas para concorrer ao Conselho Regional
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de paz da Subprefeitura Lapa (Cades-Lapa),
como representante da sociedade Civil.

Faz-se necessário, repensarmos com urgência a maneira que estamos ocupando o nosso solo, cuidando de
nossas áreas verdes, ou seja, tratando das questões ambientais, precisamos repensar o modelo atual de
adensamento exagerado que tem formado "ilhas de calor" e "canyons de vento",comprometido o lençol
freático, gerado atividades poluidoras.

Nossa qualidade de vida está muito comprometida pelo ar poluído, pelo trânsito caótico, pela falta de
saneamento básico, pela coleta e destinação inadequada do lixo, pela existência de um grande número de
áreas contaminadas, pela degradação do que restou de matas nativas e ciliares, pela ocupação irregular de
áreas de mananciais, pelo excesso de impermeabilização e poluição difusa (lixo atirado nas ruas e nos
córregos, causando enchentes), pela desatenção com praças, jardins e arborização urbana (poda inadequada,
fiação caótica, árvores aprisionadas pelo concreto), calçadas degradadas e inacessíveis, pela pouca
racionalização de consumo de água e energia nas edificações públicas e privadas e pela falta de programas
eficazes de educação ambiental nas escolas.

É o momento de construirmos um melhor diálogo entre os representantes do Poder Público e da sociedade
Civil, visando as discussões sobre os problemas regionais e, devemos res!mltar a questão da Operação
Urbana Água Branca, assunto de extrema importância e de grande relevância para toda região da Lapa e
porque não dizer da região metropolitana, pois promoverá entre outras questões:

• o adensamento e reestruturação da área, pelo estabelecimento de novos padrões de uso e
ocupação do solo, visando o controle do uso industrial, a oferta de empregos no setor
terciário e de unidades resideneiais, e a produção de habitações de interesse social para
assentamento da população favelada residente no perímetro;

• viabilizar a melhoria e a expansão do sistema de drenagem na área da operação e suas
imediações;

e viabilizar a implantação de equipamentos coletivos e de áreas verdes, tendo em vista o
atendimento da população e a melhoria da qualidade ambiental;

• garantir à população padrões ambientais e paisagísticos adequados, tanto para criação de
espaços públicos que propiciem relações de convívio mais amplos quanto para sua própria
segurança;

Sendo assim, é de extrema importância a formação de um grupo forte e coeso no Cades-Lapa para uma
verdadeira representação da comunidade participativa, com o objetivo primordial de alcançarmos uma
sustentabilidade urbana para nossa região (preservação, lixo, árvores, calçadas; drenagem urbana, cultura de
bairros, dentre tantos outros).
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