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1 Introdução

A Região do Grande ABC localiza-se à sudeste da Região Metropo-
litana de São Paulo e abriga cerca de 2,2 milhões de habitantes em 841
km². Cerca de 56% de seu território localiza-se em APM - Área de Prote-
ção dos Mananciais (EMPLASA, 1996).

A Bacia Billings abrange parcialmente os Municípios de São Paulo,
Santo André e São Bernardo do Campo e totalmente os Municípios de
Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires (Figura 1). A área inundada da Ba-
cia Billings é de 127 km2 e o volume represado é de cerca de 1.200.000
m³. Este Reservatório fornece atualmente 7 m3/s de água para a Região
Metropolitana de São Paulo, o que corresponde a 9,4% do seu abas-
tecimento.

O principal uso do reservatório é o abastecimento publico, tor-
nando-se necessária a tomada de medidas, no sentido de reduzir os
altos índices de poluição. Sua degradação tem se acentuado com o cres-
cimento da urbanização ilegal e o desmatamento da vegetação nativa.

A cidade de Santo André conta com 648.443 habitantes e possui
25 km2, sendo que 38,11% em Zona Urbana - área densamente povoada
dotada com toda infra-estrutura - e 61,89% em Zona de Expansão
Urbana, sendo que desta, 60% corresponde à área de mananciais, cuja
função social definida no Plano Diretor é a da preservação da água e do
meio ambiente.

No Município de Santo André, cerca de120.500.00 habitantes re-
sidem nas 139 favelas lá instaladas, sendo que cerca 5,11% destes
residem em APM. Estima-se que 6.160 habitantes vivem nos 14 núcleos
de favela em APM, sendo que apenas o Complexo Favela Pintassilgo
abriga 1.200 famílias.

Quanto à legislação a ser aplicada aos índices edilícios, após a
expedição da Lei Estadual no 9.866/97, a discussão está sendo elaborada

1 Contribuíram para elaboração deste trabalho Rosana Denaldi, Nilton B. Gonçalves, Patrícia Lorenz,
Ricardo Palmieri e Solange Salerno Spertini.
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a partir dos Subcomitês das Bacias Hidrográficas (no total de 7) e, em
Santo André, através da Lei Específica da Bacia Billings, em elaboração,
a qual deverá ser apresentada à Secretaria do Meio Ambiente do Governo
de Estado para fins de deliberação.

2 Ocupação da Bacia

Em 1996, a população da Bacia Billings alcançou 710 mil habitan-
tes, apresentando altas taxas de crescimento (5,8% ao ano), superiores
àquelas do conjunto da Região Metropolitana de São Paulo (1,4%)
verificado no período de 1991 a 1996. Mantidas as atuais tendências
de crescimento, esta população deverá alcançar, por volta de 2003,
cerca de 1.075.000 habitantes, mais que o dobro daquela verificada
em 1991 (SÃO PAULO, 1999). A maioria desta população está concen-
trada nas bacias dos Municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo
e Diadema. O menor índice de crescimento, 3,4%, foi encontrado em
Santo André.

Da população residente, 25% é analfabeta, índice superior ao
resto da região metropolitana (8,5%), Estado (10%) e próximo a do
país (20%). Mais da metade (53%) dos chefes de família ganham até 3
salários mínimos. A maioria das residências conta com abastecimento
de água (85%) e coleta de lixo (93%). Quanto ao esgoto, sua coleta é
de 43%, sendo que a maior parte da população utiliza-se de fossa
individual e outros. Em 1991, eram cerca de 60% os domicílios que

Figura 1 - Região e limites da APM
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possuíam até 4 moradores; a região apresentava uma média de 4,2
moradores por domicílio. Esta média, em 1996, caiu para 3,9 moradores
por domicílio (IBGE: Censo 1991).

Os tipos de assentamentos encontrados na APM de Santo André
são semelhantes aos encontrados nos outros municípios que compõem
a Bacia Billings: núcleos de favela, loteamento irregular, loteamento
clandestino, loteamento regular além da Vila de Paranapiacaba2.

As favelas existentes na área da Bacia Billings produzem alto im-
pacto ao meio ambiente. Nos Municípios de São Paulo e Diadema, o
número de habitantes em favelas supera 50% do total de domicílios
existentes. Quanto à ocupação urbana, apesar do seu crescimento, a
mancha urbana ocupa pequeno percentual da bacia da represa, apro-
ximadamente 2/3 da área ainda apresenta cobertura vegetal nativa
(1997)3.

“O resultado destes impactos reflete na qualidade da água do
reservatório. Atualmente, o reservatório encontra-se em estágio ace-
lerado de eutrofização, ou seja, está com excesso de nutrientes, prin-
cipalmente fósforo e nitrogênio, que são decorrentes do lançamento de
esgotos, o que ocasiona um crescimento excessivo de plantas aquáticas,
particularmente algas e macrófitas.

Analisando alguns resultados do Índice de Qualidade da Água -
IQA, índice utilizado pela Cetesb, que pondera parâmetros como tem-
peratura, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio,
coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez;
verificamos que nos pontos onde há captação, a água encontra-se boa
para o abastecimento público. O que significa que o reservatório ainda
tem salvação se forem tomadas as medidas adequadas para a mitigação
dos impactos atualmente existentes.” (LORENZ, 2000).

3 Projeto GEPAM - Gerenciamento Participativo
de Áreas de Mananciais

O Projeto GEPAM enfoca as questões de assentamentos humanos
em áreas de mananciais ambientalmente sensíveis (AAS). O principal
objetivo do projeto é integrar assentamentos informais ao tecido socioe-

2  A Vila de Paranapiacaba, construída pelos ingleses ao lado da via férrea, foi tombada pelo CONDEPHAT,
como sendo um patrimônio tecnológico, arquitetônico e urbanístico. A reserva biológica da Serra de
Paranapiacaba, mais conhecida como Parque Cajuru, situa-se junto à vila do mesmo nome, em Santo
André, no limite com o Município de Cubatão.

3 São consideradas ocupações de Alto Impacto aquelas que apresentam alta densidade de ocupação,
comprometendo em maior grau a preservação da água, com a descarga de esgoto diretamente na
represa, com ocupação de altas declividades que afetam a estabilidade do solo, provocando erosões e
deslizamentos e também o destino final do lixo (SÃO PAULO, 1999).
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conômico da cidade, protegendo e recuperando o meio ambiente. Tem
como meta uma gestão municipal mais eficaz, mais participativa, res-
pondendo adequadamente às necessidades dos assentamentos infor-
mais, como também a criação de bases para um assentamento ambi-
entalmente sustentável na região de mananciais (SÃO PAULO, 1999).

Como mencionado anteriormente, o Projeto é desenvolvido em
parceria com a UBC - University British Columbia - Centro de Assenta-
mentos Humanos (Canadá).

O GEPAM atua nos níveis: regional, municipal e local. No nível
regional, busca contribuir com o estabelecimento de um novo quadro
regulador para o uso de terras ambientalmente sensíveis localizadas na
Bacia Billings, nos termos do previsto na Lei Estadual no 9.866/97. Uma
grande contribuição do projeto foi a elaboração e disseminação de um
diagnóstico que trata das características físico-ambiental e socioeconômica
da Bacia Billings.

No nível municipal, vem se elaborando no âmbito do comitê da
Billings parâmetros para uso e ocupação do solo em áreas de mananciais,
considerando a definição dos índices edilícios (índices de ocupação,
edificação e utilização). Santo André deverá definir um plano de ocupação
e preservação para áreas da bacia localizadas no seu município . Também
vem sendo desenvolvidas ações de capacitação dos funcionários do
governo local, líderes locais e ONGs para lidar com as questões am-
bientais de recuperação e preservação.

No nível de bairros, vem sendo desenvolvidos dois projetos pilotos:
um no Loteamento Parque Represa Billings e outro na Favela Pintassilva.

No caso do piloto do Loteamento Irregular do Parque Represa
Billings, abordamos aspectos de reurbanização e regularização fundiária
de um loteamento localizado nas proximidades da Represa Billings e às
margens da Rodovia Índio Tibiriçá, com área de 78,88 ha, tendo sido
ocupados cerca de 23% do projeto inicial, ou seja, 600 lotes de 1.300
aprovados, com população estimada em 2.200 habitantes e de renda
média familiar, aproximadamente, de cinco salários mínimos.

O plano urbanístico foi elaborado com a participação da população
local e aborda vários aspectos relativos às APRMs com suas restrições
ao uso e ocupação do solo, na qual, o loteamento deve-se adequar. A
proposta consiste em definição dos limites do loteamento, remaneja-
mento de lotes para a manutenção de áreas com mata, remoção de
famílias em área de várzeas e brejos, implantação de sistema de dre-
nagem de águas pluviais (com base em canaletas vegetadas e poços
de absorção sem revestimento), aumento da permeabilidade do solo
com a redução do leito carroçável do viário, etc.
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Quanto à regularização fundiária, acompanha o redesenho urbano,
que deverá obedecer à legislação ambiental vigente, apontando soluções
que se compatibilize com a realidade local, e que promova a regularização
do loteamento (BOUCINHAS et al. 2000).

O segundo projeto piloto busca solucionar a ocupação conhecida
como Favela Pintassilva, também localizada em APM, e que ocupa parte
do Parque do Pedroso em Santo André.

4 Favela Pintassilva: Projeto de Recuperação Ambiental

4.1 Favela Pintassilva

O Núcleo Pintassilva (favelas conhecidas como Pintassilva, Rua 6
e Rua 5) localiza-se a 10 km do centro de Santo André, em APM, nos
bairros Parque Miami e Recreio da Borda do Campo. Parte de sua área
está localizada dentro dos limites do Parque do Pedroso e em áreas de
1a e 2a categorias de um dos braços da Represa Billings. O núcleo de
favela abriga cerca de 1.200 famílias de baixa renda (média de 2,3
salários mínimos) e o início de sua ocupação ocorreu na década de 80
(Figura 2).

O Ministério Publico, através da Curadoria de Meio Ambiente, propôs
Ação Civil Pública Ambiental no ano de 1999, autuada sob o número
821/99, com trâmite perante a 9a Vara Cível de Santo André, onde aponta
necessidade de remoção total das famílias ali assentadas irregularmente,
como também a recuperação da área degradada em decorrência do uso
irregular (Figura 3).

A Prefeitura Municipal de Santo André - PMSA busca alternativas
para promover a urbanização da favela com remoção parcial das famílias e
recuperação ambiental. Para tanto, vem discutindo com o Ministério Pú-
blico uma proposta de acordo para viabilizar esta ação. Espera-se também
que este projeto forneça subsídios para elaboração da Lei de uso e ocupação
da Bacia Billings e parâmetros para tratar situações similares.

4.2 Charrette

A Charrette foi desenvolvida no âmbito do projeto GEPAM e pode
ser definida como um exercício multidisciplinar de desenho urbano, de
curta duração, para solucionar, por meio de alternativas projetuais, uma
demanda social e ambiental emergente. Segundo os paisagistas Catha-
rina Lima e Paulo Pellegrino, a experiência teve origem na França. “Como
uma tradicional metodologia de desenvolvimento de projetos, a dinâmica
de charrette teve sua origem na École de Beaux Arts, em Paris, no século
XIX, quando era dado um prazo exíguo para elaborar um trabalho de
grande complexidade, sendo característico que, findo o prazo, passava
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Figura 2 - Localização da Favela Pintassilva

Figura 3 - Pintassilva x Meio Ambiente
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pelo atelier um carrinho (charrette) recolhendo o material produzido.”
(LIMA & PELLEGRINO, 2001).

Em Santo André, a Charrette foi promovida por meio de uma parceria
firmada entre a PMSA, a USP (Pós-Graduação - Disciplina Estúdio da
Paisagem) e a UBC-CHS, com a assessoria de profissionais da PMSA e de
professores da FAU-USP, ESALQ-USP E UBC (Canadá), envolvendo cerca
de 17 profissionais da PMSA e 30 estudantes da Pós-Graduação da USP,
nas áreas de arquitetura, engenharia, biologia, sociologia e geografia.
Os participantes constituíram quatro equipes que, durante quatro dias,
elaboraram quatro alternativas de projeto para a Pintassilva4 . Os arqui-
tetos Raul Izidoro Pereira, Marta Enokibara, Henrique Zanetta e Luiz
Fernando de Oliveira foram escolhidos como coordenadores das equipes.

As propostas consideraram todos os elementos relevantes em ter-
mos biofísicos, sociais e econômicos da área em questão, buscando com-
binar a preservação ambiental com manutenção da ocupação habitacional.
Tratava-se de resolver a aparente contradição entre usos urbanos intensos
e a conservação dos recursos naturais. O resultado final compreendeu
um plano de uso do solo, uma série de recomendações e padrões de
lotes e desenhos das moradias, além de idéias inovadoras que englobam
desde sistemas adequados para saneamento, até sugestões de oportu-
nidades locais de geração de renda.

Foram objetivos definidos pelo grupo:
• Integrar a paisagem natural com a construída, diminuindo os possíveis

impactos das intervenções, mantendo a visualização dos elementos
referenciais da paisagem.

• Examinar o potencial inerente ao conceito de “rede de água e verde”
onde sistema viário, infra-estruturas e sistema de águas pluviais forem
compatíveis à integração com os cursos d’água e sua vegetação.

• Manter, criar e conectar espaços livres públicos, manchas de vegetação,
parques e áreas de recreação. Manter e melhorar o acesso público
aos cursos d’água e seus corredores de vegetação, onde for ambien-
talmente sustentável.

• Viabilizar a eficiência de projetos que protejam e recuperem áreas am-
bientalmente sensíveis e/ou degradadas (ex. várzeas, fundos de vale,

4  Participaram da Charrette: Marta Enokibara, Isis Vidal Marcondes, Isabella Muniz Barbosa, Maria Lucia
Leme Franco, Ezia Neves, Erica Tortorelli, Maria Izabel Garcia, Samir José Geleilette, Ivone Maria de
Souza, Ludmira Moron, Sonia Antico, Giovana Guimarães, Henrique Zanetta, Sérgio Marin Oliveira,
Adriana Catoposto, Patrícia Rodrigues Alves, Vivan Mara Lucato, Maria Aparecida Felicia, Reynaldo
Silva, Mayra Moreno, Andréia Oliveira Vilela, Fernando Lacreda, Reinaldo Alfredo Baschera, Luciana
Lessa Simões Pescarini, Luiz Fernando de Oliveira, Lia Martucci de Amorin, Cármem Silvia Maluf,
Pacita Lopez, Ana Paula Freitas, Regina Helena Vieira dos Santos, Aylton Silva Afonso, Ana Leticia
Prado, Tatiana Morita, Vitória Rossetti, Sebastião Ney Vaz, Raul Isidoro Pereira, Thea Standers Ki,
Sylvia Dobry, Mariângela Portela, Luciana Tavassos, Denise Pessoa, Haydee Melo, Selma Scarambone,
Mônica Nobeschi, Luiz Carlos Mazzini, Newton José Barros Gonçalves, Gisela Tanaka e Daniela Ramalho.
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erosões, nascentes, áreas de recarga de águas subterrâneas e de solos
frágeis e instáveis), enquanto mantenham ou otimizem seu desempe-
nho ecológico (como hábitats de espécies nativas, hidrologia e relevo).

• Propor áreas para ocupação urbana de acordo com os conceitos de
sustentabilidade ambiental. Prever áreas de consolidação e expansão
urbana, definindo seus contornos e desenhando a beira da represa e
a interface urbana/rural.

• Prover uma mistura integrada de atividades em cada vizinhança que
inclua oportunidades de interação social e econômica.

• Criar espaços adequados para o pedestre, ecologicamente responsáveis
e socialmente diversificados.

• Assegurar que sejam atendidas diversas densidades habitacionais para
baixa renda, assim como tipologias e formas de propriedade que aten-
dam uma grande variedade de indivíduos e arranjos familiares.

• Estabelecer tipologias de edificações, espaços livres públicos e de
circulação, que respondam aos eixos básicos estruturadores da paisa-
gem urbana, bem como aos elementos referenciais da paisagem.

Considerando que as propostas de localização do Rodoanel na
região ainda estão em discussão e que uma das alternativas de traçado
corta a região exatamente no local da intervenção, definiu-se que duas,
das quatro equipes, considerariam a existência do Rodoanel na área de
projeto. Partindo dos mesmos objetivos, os quatro grupos apresentaram
propostas com alguns elementos coincidentes, como é o caso da solução
para assentamento total das famílias na região, manutenção de parcela
da ocupação nos limites do Parque e recuperação de outros setores
deste, assim como incentivo a atividades de lazer. Três equipes buscaram
manter e congelar o número de famílias no local - aumentando, desta
forma, o adensamento permitido na lei atual de Proteção aos Mananciais
- integrando, assim, a comunidade aos bairros lindeiros - Parque Miami
e Recreio da Borda - como também seus serviços básicos de educação
e de saúde. A equipe coordenada pelo arquiteto Henrique Zanetta optou
por concentrar parcela da população próxima somente a um dos bairros
- Parque Miami - aproveitando a infra-estrutura existente e aumentando
a área de recomposição do Parque do Pedroso.

Quanto à vocação de lazer, a equipe coordenada pelo arquiteto
Raul I. Pereira apresentou importante contribuição, adotando o conceito
da paisagem pedagógica e criando marcos como Portais, Mirantes, Praça
da Nascente, trilhas acompanhando as margens da represa e abertura
do Parque fazendo lembrar a importância da preservação ambiental.

Quanto à infra-estrutura urbana, a maioria dos grupos adotou os
Alagados Construídos como alternativa de tratamento terciário do esgoto
doméstico com posterior lançamento na represa. A mesma proposta foi
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indicada para as águas pluviais. A equipe coordenada pelo arquiteto Hen-
rique Zanetta adotou coletar o esgoto pela rede coletora convencional e
bombeá-lo para fora da região. Todas as equipes adotaram desenho urbano,
com reduzido sistema de circulação e acesso ao automóvel, onde a caixa
de rolamento do sistema viário foi reduzida, como também apontou-se a
necessidade de buscar soluções alternativas de pavimentação e drenagem.

A diversidade de tipologias foi adotada por todos os grupos, sendo
propostas moradias de baixa densidade mais próximas à represa. A
verticalização foi a solução adotada para inibir o crescimento da ocupação
na área e aumentar a permeabilidade do solo.

4.3 A proposta que vem sendo desenvolvida
pelo Governo Municipal

A realização da Charrette propiciou a integração de técnicos de
diferentes departamentos e secretarias da PMSA que continuaram estu-
dando o problema. O primeiro passo dado após a realização da Char-
rette foi o de elaborar uma proposta para discutir com o Promotor de
Meio Ambiente a alternativa de manutenção das famílias na região em
contraposição à sua remoção total.

A proposta busca atender às necessidades de preservação do meio
ambiente e de recuperação do Parque do Pedroso, considerando as ques-
tões habitacionais e de atendimento à população moradora no Núcleo
Pintassilva.

Resumidamente, foram propostas:

1. Manutenção dos moradores na região (APM) e manutenção de parcela
destes nos limites do Parque do Pedroso.

2. Remoção de todas as moradias existentes nas áreas consideradas
de primeira categoria pelas leis de proteção aos mananciais (Leis Nos

898/75, 1.172/76 e Decreto no 9.714/77).

3. Recuperação ambiental das áreas acima, reincorporando-as ao Parque
do Pedroso.

4. Utilização de áreas vazias na vizinhança para construção de moradias
para abrigar as famílias removidas.

5. Desafetação de área pertencente ao Parque do Pedroso, onde será
mantida a ocupação.

6. Aquisição de área anexa ao assentamento, com 127.179 m², para
incorporação ao Parque, compensando locais ocupados pelos de mo-
radias (compensação ambiental).
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7. Aquisição de novos imóveis, nos bairros próximos, para construção
de moradias destinadas a famílias que não puderam ser mantidas no
assentamento.

Segundo os critérios estabelecidos pelas leis de proteção aos ma-
nanciais, a taxa de ocupação varia conforme a categoria estabelecida.
Encaminhamos proposta de uso dos imóveis que não considera os limites
estabelecidos pelas leis de mananciais, uma vez que não seria possível
reassentar as famílias, em sua totalidade, na região.

A Tabela 1 apresenta quadro comparativo com os índices de ocupa-
ção estabelecidos em lei e índices propostos, utilizados em áreas urbanas,
conforme ilustra a Figura 4.

Tabela 1 - Capacidade de utilização da área:
 proposta PMSA x permitido (Lei no 1.172/76)

Categoria Possibilidade de Número Número
de uso  utilização da área de de

segundo do total de  habitações remoções
LPM 155.189.000 m2 atendidas  necessárias

C 17.126    169 1.231

Lei no 1.172/76 B 21.408    212 1.188

A 28.545    283 1.117

Proposta PMSA - 127.405 1.272    128

Como conseqüência, seriam alcançados os seguintes resultados:

• Construção ou manutenção de 1.400 unidades habitacionais (total de
domicílios em APM em Santo André), sendo que 1.018 famílias per-
maneceriam no local (área de 101.907 m2) e 382 famílias seriam
reassentadas em outras áreas.

• 130 famílias entre as removidas seriam assentadas em área particu-
lar a ser adquirida - 28.360 m² - nas proximidades do assentamento
(Jardim Riviera). De sua área total, somente 13.037 m² seriam
utilizados para construção de moradias, ficando preservado com
vegetação nativa o restante do imóvel.

• 124 famílias seriam assentadas em área pública existente no Parque
Miami. De sua área total, 24.922 m², somente 12.461 m2, a metade
da área, seriam utilizados para construção de moradias, ficando pre-
servado com vegetação nativa o restante do imóvel.

• 128 famílias seriam assentadas em área pública urbana.

• Seriam recuperados ambientalmente 247.649 m2, ou 24,76 ha.
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Figura 4 - Proposta para recuperação ambiental
e urbanização da Favela Pintassilva
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• Seriam agregados ao Parque 127.179 m² de área vegetada com aqui-
sição de imóvel particular lindeiro ao assentamento.

• Seriam reincorporados e recompostos 120.470 m² de área de preser-
vação permanente pertencentes ao Parque do Pedroso.

• Com a redução da área impermeabilizada, a permeabilidade do solo
seria aumentada em 61,60%.

• Considerando-se a recuperação ambiental por meio de reflorestamento,
seriam plantadas 49.530 mudas de árvores.

• Os esgotos gerados por essa população seriam coletados pelo sistema
convencional, com a construção de uma rede coletora, interligada à
rede existente no Parque Miami e levada para fora de área de mananciais.

• As águas pluviais seriam tratadas antes de chegar na represa. Preten-
de-se implantar um sistema denominado “alagado construído”, onde
as águas da chuva são captadas através de canaletas implantadas ao
longo do sistema viário, conduzidas a uma bacia de decantação vege-
tada, ocorrendo aí a filtração de toda a carga difusa carreada pela
chuva, a infiltração de parte da água no subsolo e o escoamento super-
ficial do restante.

• O sistema viário teria caixas de rolamento de menor largura, com sis-
tema adequado de captação de águas pluviais.

A Tabela 2 apresenta a situação atual e a proposta para a região,
conforme ilustra a Figura 5.

Tabela 2 - Situação atual x proposta

                         Situação Como é atualmente Como ficará

Área ocupada pelo assentamento 265.245,00 m² 101.907,00 m2

Moradias existentes 1.200 1.018

Área impermeabilizada 100% 38,42%

Área de 1a categoria ocupada 150.962,00 m² 0,00 m²

Aumento da permeabilidade do solo 0,00% 61,60%

Área do Parque desafetada para
construção de moradias

0,00 m² 101.907,00 m²

Área incorporada ao Parque 0,00 m² 127.179,00 m²

Aquisição de área para construção
de moradias

- 28.360,00 m²

Recuperação de áreas sensíveis
e/ou degradadas

- 247.649,00 m²

Plantio de árvores - 49.530

Volume de esgoto gerado e disposto
inadequadamente

- -
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Figura 5 - Pintassilva x meio ambiente
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5 Considerações Finais

A PMSA vem buscando alternativas para recuperação de áreas de-
gradadas localizadas em APM, buscando conciliar recuperação ambiental
com a manutenção da população que ocupa estas áreas. Para tanto, vem
buscando parcerias como estas mencionadas neste trabalho para
desenvolver projetos alternativos.

Para implementar estas alternativas, é necessário abrir novos ca-
minhos e rediscutir leis e posturas. A proposta apresentada está sendo
analisada pela Curadoria de Meio Ambiente, com vista para constituição
de acordo, a ser homologado pelo Poder Judiciário.

A possível replicabilidade desta experiência dependerá, também,
da revisão da legislação ambiental e de como serão tratadas as questões
de limites de densidade que constarão na nova Lei da Bacia Billings.

Com a inviabilidade de remoção de expressiva parcela da população
que habita a APM da Bacia Billings e com a sua crescente degradação, é
urgente a necessidade de encontrar caminhos para solução do problema.
Não se trata da manutenção da população a qualquer custo, mas de
buscar a viabilidade de projeto para atender quem já mora no local, com
solução de saneamento, desenho urbano e projeto social que criem obs-
táculos para um maior adensamento desordenado da área. Enquanto
não se encontram estes caminhos, a ocupação continua no ritmo anterior-
mente apontado e a situação só tende a se agravar.
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