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Ofício n° 5499 /2013 - 26ºGV 

 

 

Prezado Senhor, 

  

Como é sabido de todos nós paulistanos, São Paulo não é uma Cidade sustentável. 

Nossa luta tem sido por décadas, para reverter o imenso passivo ambiental e social dessa 

metrópole. 

Assim, temos batalhado imensamente para preservar e aumentar as áreas verdes da Cidade, 

em consonância com as necessidades habitacionais da população mais pobre. 

Achamos que é possível conciliar as duas imprescindíveis necessidades, desde que haja uma 

conduta, serena e decidida da gestão municipal em parceria com as demais instâncias 

governamentais. 

Dessa forma, venho à presença de Vossa Excelência trazer minha imensa preocupação com a 

ocupação ilegal ocorrida às margens da represa Guarapiranga, na Estrada do M´Boi Mirim, alt. do  n. 

7000, adentrando a Rua Clamecy Cep:04943-060, na região de Jardim Ângela. 

Mais de 3 mil pessoas ocuparam área à frente do Parque Municipal do M’Boi Mirim e próximo  

ao Parque Ecológico do M`Boi Mirim, em área particular que possui o DUP n. 51713 de 13/08/2010, 

para futura implantação de Parque Municipal. 

Tal ocupação ocorreu de forma repentina e fortemente organizada nos últimos dias e requer 

ação imediata dos órgãos públicos. 

Como sabemos, a Represa do Guarapiranga, caixa d´agua de 4 milhões de pessoas na Zona 

Sul, não suporta mais as agressões da desorganização urbana, que vem sofrendo reiteradamente. 

Portanto, requeiro que Vossa Excelência, como governante dessa Cidade, tome todas as 

medidas cabíveis para resolver esse gravíssimo problema. 

No aguardo de sua manifestação. 

 

 

Atenciosamente 

 
Gilberto Natalini 

Médico e Vereador – Partido Verde (PV/SP) 

 

 

Exmo. Senhor. 

Fernando Haddad 

DD. Prefeito da Cidade de São Paulo 

Prefeitura do Município de São Paulo 

 

 

Cc: Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente, Sr. Ricardo Teixeira 

       Secretário Municipal de Segurança Urbana, Sr. Roberto Porto 

       Subprefeito do M´Boi Mirim, Sr.  Antonio Carlos Dias De Oliveira 

      


