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Aos Conselheiros do CONAMA
A/C do representante da ANAMMA
Sr.Mauro Maciel Buarque

Referente à Moção contra a Prefeitura Municipal de São Paulo sobre “ diminuição do parque
Ibirapuera”

Prezados Senhores

A SVMA não admite nem admitirá a diminuição da área de qualquer dos nossos
parques municipais. Pelo contrário, após 3 governos que só entregaram implantado um único
novo parque municipal (em 12 anos)nós começamos o governo em 2005 com 33 parques, já
estamos com 40 parques implantados e com 20 em obras para serem entregues até o final de
2008 e começo de 2009. Além destes estamos com mais 40 parques na fase de
desapropriação da área e projeto para serem implantados nos próximos 3 ou 4 anos.
2
Sairemos dos 16 milhões m de área protegida municipal para 50 milhões com estes
100 parques.
Também em relação à arborização, a Prefeitura plantava cerca de 20.000 árvores por ano, em
2006 e 2007 plantamos 170.000 por ano e vamos superar este limite este ano.
Por tudo isto é inadmissível afirmar que a SVMA diminuiu área do parque Ibirapuera ou
diminuiu o número de árvores no parque. Vejamos o que aconteceu neste caso:
Em 2003 o governo anterior fechou uma alça de acesso da Av. Pedro Álvares Cabral à
Av.IV Centenário, que passava entre o Ibirapuera e a Praça Maria Helena Saad, no entanto fez
isso sem as autorizações necessárias.
Em 2005 o Ministério Público Estadual pleiteou junto à Prefeitura a reabertura da alça,
alegando que este fechamento só visava privilegiar os moradores de casas e condomínios de
alto padrão que ficam no Jardim Lusitânia, o que dificultava o acesso dos demais cidadãos a
toda região, inclusive ao próprio parque.
Durante 3 anos o Ministério Público (MP) discutiu esta questão com a Prefeitura, o que
culminou em um acordo firmado que incluiu o MP, a Secretaria de Negócios Jurídicos da
Prefeitura de São Paulo e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), determinando a
reabertura da citada alça entre o parque e a Praça Maria Helena Saad.
Neste meio tempo tínhamos plantado 9 árvores no local (de um plantio de centenas de
árvores para recompor um conjunto de 15.000 árvores de parque). A Subprefeitura da Vila
Mariana fez o transplante destas 9 árvores e foi obrigada a plantar outras 35 no parque, como
compensação ambiental. Se os transplantes não tiverem sucesso, o que sempre é uma
possibilidade, ela será obrigada a uma outra compensação de plantio no parque.
Como uma entidade dos moradores do bairro que inclui a citada Av.IV Centenário,
afetada pela abertura da alça, entrou com recurso na Justiça, a Prefeitura aguarda a sentença
judicial.
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ANEXOS: - mapa do local
-Foto Aérea do local em 2002 e atual
Acordo – Prefeitura / Ministério Público.
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Secretário do Verde e do Meio Ambiente
Do Município de São Paulo – SVMA

FOTO AÉREA –ANO 2002

FOTO SATÉLITE - FONTE: GOOGLE MAPES

