
CARTA DE INTENÇÃO COM PROPOSTA
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CADES - Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Cultura de Paz
Lapa
São Paulo - SP

Eu, José Lúcio Maito Corrêa, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob n"
477.060.829-20, e no RG sob n? 842.177-3 SSP/SC. Residente e domiciliado à Rua Carlos Weber,
766 casa 4, Vila Leopoldina, nesta cidade, declaro minha intenção de participar do Conselho
Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, para a Gestão 2011-
2013, tendo em vista que, sendo morador da Vila Leopoldina, observo diariamente as calçadas, as
árvores, os riachos, as praças, os animais, as edificações, as vielas, as ruas, os semáforos, os
estabelecimentos comerciais, os transeuntes, o transporte coletivo, o trânsito, enfim, o dia a dia da
nossa região.

Mais especificamente, há diversas melhorias a serem solicitadas, e como é peculiar minha
maneira de trabalhar ouvindo as pessoas, é o que me proponho: ouvir, sentir, levantar dados,
efetuar triagem das urgências, buscar ajuda e resolver.

Sabendo que são as pessoas que vivem as experiências do que está bom e o que não está, é
onde buscarei subsídios para o trabalho a ser desenvolvido. Efetivamente proponho atuar
diretamente à população, criando uma "equipe de pesquisa", buscando informações para serem
resolvidas, realizando Brainstorming, listando problemas e sugestões, através de reuniões com
grupos e associações existentes e ainda, questionários entregues em toda a comunidade, como
também, divulgar um blog para o retomo imediato de perguntas e respostas dos munícipes
residentes e trabalhadores da região.

O trabalho deverá ser iniciado já no mês subsequente a posse dos novos membros do
CADES-Lapa, pois, diversos itens surgirão e que terão urgência em serem resolvidos ou
encaminhados aos órgãos competentes, certamente com assuntos relacionados ao meio ambiente,'
desenvolvimento sustentável, cultura da paz, à prevenção conservação, defesa, recuperação e
melhoria do meio ambiente natural, construído e do trabalho (fonte deste parágrafo:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio ambiente/cades).

Sabemos que os trabalhos devem iniciar por algum local e, iniciando-se a resolução dos
problemas na Vila Leopoldina, os exemplos serão seguidos nos demais locais da subprefeitura da
Lapa.

Encerrando minha Carta de Intenção, sugiro um olhar crítico à Vila Leopoldina, pois,
possuímos aproximadamente 110 ruas e avenidas, 30 praças, o Cemitério da Lapa, alguns viadutos
e pontes, o CEAGESP, estamos à margem direita do Rio Pinheiros, à margem esquerda do Rio
Tietê, e ainda, segundo Jornal da Gente Ed. 461 de 07.05.2011, o Censo 2010 apurou que
possuímos 39.485 habitantes em 13.621 domicílios e, devido a quantidade gritante de edificios que
estão sendo construídos na Vila, certamente em 3 anos, teremos um aumento de 6 mil habitantes,
ocorrendo com isto, muito mais problemas a serem resolvidos, devendo então, termos esta visão,
para um futuro bem próximo, atendendo as necessidades urgentes e a visão de um futuro mais
longo, onde, certamente teremos mais e maiores situações a serem reivindicadas e atendidas. A
população é pacífica, sabemos, o brasileiro é assim, mas muitas vezes o limite termina antes da
paciência.
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