
   
 
 
 
 

 

Gabinete do Vereador Roberto Tripoli – PV 

 
São Paulo, 13 de setembro de 2010. 

 
 
 
Ofício nº 185/10  -  38.GV 

 
 
Senhora Diretora, 
 
Como antigo freqüentador do Parque da Água Branca e do bairro de Perdizes, fui procurado por 
moradores do entorno daquela área verde, bastante preocupados com mais impactos negativos 
que as novas obras (abertura de trilha, construção de ponte e deque no bosque das palmeiras), já 
em andamento, poderão causar para a flora e fauna do local, principalmente para a fauna.  
 
Para a construção da trilha, consta que foram retirados vários espécimes arbóreos. E, agora, 
além das obras, o parque terá aumento da iluminação e poderá ser freqüentado até 22 horas. 
 
Todos que freqüentam o parque e moram no entorno, como este parlamentar morou durante 
anos, percebem o grande número de passeriformes que fazem daquele oásis um local de refúgio, 
nidificação, além da busca de alimentos 
 
Neste sentido solicito a Vossa Senhoria que forneça um parecer técnico desta divisão a respeito 
dos impactos para a fauna do parque e do entorno, tanto em relação às obras como a abertura 
até 22 horas, aumento da luminosidade artificial e aumento do número de freqüentadores no 
período noturno. 
 
Cabe lembrar que há anos, esse parque, uma área verde bastante preciosa, vem sendo 
prejudicado pelo excesso de verticalização no entorno, aumento da poluição, impactos do 
crescimento do trânsito, além de inúmeras obras internas que, freqüentemente, acarretam ainda 
mais ônus para a biodiversidade. Até uma tentativa de privatização do Parque da Água Branca já 
foi feita no passado, e um grupo enorme de moradores e defensores do meio ambiente, incluindo 
este parlamentar, conseguiram reverter o projeto do então governador Fleury, além de termos 
conseguido o tombamento da área. 
 
Aguardando um breve posicionamento de Vossa Senhoria, apresento protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
Cordialmente, 
 
 

ROBERTO TRIPOLI 
Vereador pelo Partido Verde 

 
 
 
 
Ilma. Sra. 
DRA. VILMA CLARICE GERALDI 
Diretora da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente de Município de São Paulo 
 


