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Ata de Reunião 

Data: 28 de Setembro de 2010 
  
Nome do 
Projeto: 

Parque Linear do Corrego Verde – Vila Madalena 

  
N° do Projeto: 21014.00 
  
Assunto: Transcrição de depoimento da atividade proposta aos participantes

 
Participantes: DEPAVE (Claudia Filardo, Tuca Petlilk); DBBA (Anna Dietzsch, Joaquim Rondon, Carolina Bazo),  

SVMA (Pedro Augustín, André Aquino e Mariana Guerra); Subprefeitura de Pinheiros (Arq. Cecília), Projeto 
Aprendiz (Roberta Oliveira, Pato e Tarsila).  
Grupos: Trilhas Urbanas, Grafiteiros, Circo no Beco, Escola na Praça. 
Observação: Para lista de moradores, vide documento anexo. 

 
Enviado por: CB, em 10/8/2010    
Esta ata representa a compreensão do autor em relação aos pontos levantados e conclusões alcançadas. Se qualquer correção 
e/ou comentário for necessário, por favor, notifique a DBBA o mais breve possível.  
 
1-Transcrição de depoimento da atividade proposta (Grupo Crianças e Jovens do Aprendiz, Escola na Praça e 
Escola da Rua) 
Representantes: Tarsila, Maira, Priscila e Yá 
 
-Universal, braile, cadeirantes 
-Grafites:evitar temas impróprios para crianças  
-Manter o basquete, futebol, circo e fomentar samba 
-Banheiro e Bebedouros universais 
-Ciclovia, patins 
-Árvores, plantas, horta (nativas e frutíferas) 
-História do Rio Verde - contexto 
-Brinquedos de parques – tradicionais 
-Brinquedos educativos com temática de água e rio – explicativos, empíricos 
-Intervenções artísticas com materiais sustentáveis que saiam das paredes – 3d, sustentabilidade 
-Espaço para Skate 
-Espaço de descanso, convivência, contemplação, piquenique 
-Jogos pintados no chão (amarelinha,caracol) 
-Jogos de tabuleiro nas mesas (diferentes de dama e xadrez) 
-Crianças e Jovens podem ajudar/executar algumas intervenções artísticas e educativas 
-Poder ver trechos do Rio (piso translúcido, bicas) e a possibilidade de limpá-lo 
-Educação ambiental para os usuários manterem o espaço 
-Espaço para apresentações: acesso universal, anfiteatro 
-Coleta seletiva; 
-Iluminação do espaço. 
- Outras entradas para o Beco. 
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2-Transcrição de depoimento da atividade proposta (Grupo dos Grafiteiros) 
Representantes: André Monteiro (Pato) andremonteiro@aprendiz.org.br, Wellington (Nego), Carlos Alberto de Freitas 
 
Nós como freqüentadores e construtores da cultura local do Beco da Rua Belmiro Braga, acreditamos 
que a intervenção deve ser mínima neste espaço porque aqui é um dos poucos espaços que 
proporcionam: circo, skate, basquete, música,grafite e a estrutura já é quase ideal. 
Para nós seria interessante melhorar a pavimentação (para uso do skate)  assim como a construção de 
rampas;  
A quadra pode ser melhorada tornando-se poliesportiva e também a instalação de bebedouros;  
-No fundo do beco pode ser feito um grande canteiro ou jardim para ajudar na drenagem assim como em 
toda a sua extensão e também a implantação de bancos; 
Sugerimos a construção de piscinões para a drenagem; 
Nos propomos a fazer um desenho (projeto) nas rampas de Skate. 
Há também um sério problema do lixo dos comércios que a coleta não dá conta. 
Achamos que não deve ter iluminação, pois atividades noturnas podem incomodar os vizinhos; 
Sugerimos que haja um diálogo do projeto com uma comissão de arquitetos interessados  (ya@ya.art.br) 
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Enviado por: CB, em 10/8/2010    
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3-Transcrição de depoimento da atividade proposta (morador Carlos, Rua Pe João Gonçalves,132)  
 
1) Gostaria que fosse uma grande área de lazer; com quadras de futebol, tênis e skate 
2) Um canto muito agradável para a terceira idade, verde, houvesse sempre palestras e algum tipo de 
trabalhos manuais 
3) Gostaria que tivesse muito e flores com canteiros bem cuidados 
4) Parquinho para as crianças brincarem 
5) Gostaria que houvesse também muita segurança para os usuários e moradores 
 
Na década de 60 este espaço do Rio Verde, este espaço do rio verde era totalmente natural onde o 
verde predominava em suas margens. 
Muitas crianças e moradores vinham passar algumas horas de lazer com uma peneira pegou alguns 
pegando peixinhos e girinos, ouviam-se a noite ouvia-se o cantarolar dos sapos e rãs. Cheguei a ver 
vagalumes  que voavam nos quintais. 
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4-Transcrição de depoimento da atividade proposta (Grupo dos Organizadores do Projeto "Circo no Beco") 
 
-Ocupação do Beco do aprendiz há 7 anos  
-Encontro semanal de malabarismo, ponto de encontro, mundialmente conhecido 
-Iluminação da praça 
-Temos muitos registros 
-Linha do tempo com história do Beco com fatos ilustrados 
-Jornal do córrego distribuindo no bairro, metrô e no parque 
-Teleférico  (distribuído no bairro, metro e no Parque) 
-Editais para a ocupação 
-Áreas para shows usada também para o encontro de malabarismos: musicais, apresentações circenses 
e dos alunos.  
-Trave para aparelhos aéreos (Circo) 
 
Problemas: -Falta de lixeiras e banheiros públicos 

-Muita ocupação e pouca informação (não sabemos o que acontece) 
 

Programas: -Lazer, manifestações culturais 
-Aproveitar o potencial que já existe 
 

Sonho:  -Circo 
 
 Lembranças: -Circo a 7 anos, muitos artistas e espetáculos 
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5-Transcrição de depoimento da atividade proposta (Grupo dos Moradores) 
Representantes: Pedro Cabral, Jimena Verissimo, Rodolfo, Silvia, João Pedro Rosin (relator, Conselho Saúde e 
CADES-PI) jprosin@yahoo.com.br  tel: 4063-8617 
 
Insatisfação: 
-Enchente, pernilongos,barulho 
 
Proposta: 
-Condições para uso dos idosos e crianças, privilegiando as famílias 
-Atividades e espaço para o ser “espiritual” 
-Verificar os esgotos clandestinos e o necro-chorume do cemitério 
-Incluir o cemitério no projeto,retendo a água 
-Retenção da água nas cabeceiras do projeto com o objetivo de reter ao menos 10 minutos as águas 
pluviais 
 
 
Importante: 
-Conselho do Projeto com participação dos moradores 
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