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Prezado Subprefeito 
  
Temos pautado nossos sucessivos mandatos pelo esforço na construção de uma São Paulo mais 
sustentável. Isso decerto exige ações de planejamento estratégico do Poder Público, mas 
também pequenos projetos locais, em benefício da comunidade e que tenham caráter 
demonstrativo e possam ser reproduzidos. 
Assim encaminhamos solicitação no sentido de complementação da arborização do 
quarteirão, onde se situa a Câmara Municipal. Entendemos que a Casa do Povo Paulistano 
deve oferecer exemplo de esforço por mais verde na cidade, rumo a se atingir e superar os 
índices preconizados pela ONU/OMS. 

Copiamos o Exmo Sr. Presidente da Câmara, Ver. José Américo  e o atual Presidente da 
Comissão permanente de Meio Ambiente, Ver. Aurélio Nomura para ciência e para que se 
somem nessa singela proposta. Acreditamos que o plantio possa ser realizado em uma data 
única específica, que sugerimos seja o Dia da Árvore, 21 de setembro. Desde já nos 
prontificamos a estar presentes e envolver lideranças comunitárias locai,s com quem nosso 
Gabinete mantém laços. 
Nossa assessoria fez um levantamento sumário de quantidades e espaços disponíveis para 
plantio de mudas: 

-Viaduto Jacareí (fachada da CMSP): 01 pau-ferro em intervalo na fileira no canteiro à 
esquerda;  

- Praça Pres. Ver. Paulo Kobayashi: há espaço para mais 6 árvores (ipês) e palmeiras no 
gramado e pelo menos mais 6 árvores na área calçada com pedras portuguesas; 

- Rua Santo Antônio: há uma cova sem árvore na altura da rua (em frente ao SEESP) que 
poderia receber uma sibipiruna ou mais uma magnólia e ainda há trechos vagos em frente à 
entrada da Inspetoria da GCM e antes e após o ponto de ônibus, já perto da esquina com o 
viaduto Jacareí; 

- Praça da Bandeira: a área de entorno da rampa em hélice da passarela comporta 
pelo menos mais 4 árvores de pequeno porte; 

- Rua Santo Amaro: também há espaços vagos a completar. 
   

Atenciosamente, 
 

 
Gilberto Natalini 

Vereador - Partido Verde (PV/SP) 
Ilmo Sr 
Subprefeito Marcos Barreto 
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C/C: Exmos Vereadores José Américo e Aurélio Nomura.  
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