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PARTICIPAÇÃO COM A COMUNIDADE DE CANTAGALO E BOA VIAGEM
No dia 11 de setembro, a equipe da Fundação Mário Leal Ferreira esteve no
Centro de Educação Infantil Baronesa de Sauípe, no Largo do Papagaio –
Itapagipe, para dar início à série de oficinas participativas para elaboração do
Projeto de Requalificação Urbano-Ambiental da Orla Marítima de Salvador –
Trecho Cantagalo-Boa Viagem. Acompanhada da equipe da FMLF e da
empresa ganhadora da licitação para a elaboração do projeto, a presidente
Tânia Scofield assumiu a coordenação dos trabalhos, após ser chamada pela
Subprefeita. Ângela Magalhães, que fez a abertura oficial do evento.
A presidente fez uma apresentação do Projeto de Requalificação UrbanoAmbiental da Orla Marítima. Usando como exemplo o projeto recéminaugurado da Barra, Tânia Scofield afirmou que todas as intervenções
seguirão no mesmo sentido: valorização do pedestre, com ampliação de
calçadas e piso compartilhado; garantia de acessibilidade; etc. A presidente
destacou que todo esse processo será participativo. Para isso, serão
realizadas, no mínimo, três oficinas participativas para ouvir a comunidade,
discutir as alternativas de projeto e apresentar o projeto elaborado. Nesta
primeira oficina, o objetivo é conhecer os anseios e demandas da comunidade
de modo a definir as principais linhas de intervenção do projeto. Por fim, Tânia
Scofield apresentou o arquiteto-urbanista Floriano Freazza, responsável
técnica da empresa ganhadora da licitação para desenvolver o projeto.
A condução do processo de apresentação, pela própria comunidade, da
realidade de Boa Viagem e Cantagalo resultou em um rico material que, entre
outras demandas, apresentou as principais questões a serem trabalhadas no
projeto: 1) esgoto; 2) drenagem; e 3) espaços públicos. A Dra. Tânia Scofield
encerrou a reunião afirmando que na próxima oficina serão apresentadas as
alternativas a serem discutidas para a solução desses problemas.
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