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Ata de Reunião 

Data: 30 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, Fernanda 

Sugimoto e Vanessa Haro), SVMA (Pedro Augustín), SubPrefeitura de Pinheiros (Arq. Cecília), Projeto 
Aprendiz (Roberta Oliveira). 
Grupos: Kolombolo, Jogando no Quintal e moradores. 
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 (“Rua Belmiro Braga, O Grupo”) 
 
Problemas: 
-1º Enchentes 
-2º Barulho 
-3º Falta de manutenção 
-4º Lixo após os eventos 
-5° Falta de Segurança 
-6° Mosquitos nos bueiros 
-7° Árvores que estão para cair 
-8º Falta de iluminação 
-9º A rua está afundando 
-10º Galeria que não funciona pois está solapando (na frente do Centro Cultural do Rio Verde) 
-11° Calçadas em estado ruim, são estreitas, com buracos e escorregadias 
-12° Passagem de ônibus, pois a rua não comportao peso 
-13º Não fazer pistas de skate no Beco da Belmiro, pois o número de moradores é grande e o barulho irá 
atrapalhar todos que trabalham. O interessante é ter somente a galeria de grafites (que isso já tem) 
 
Programas e atividades: 
-1° Pista de caminhada 
-2º Ciclovias 
-3º Estação de exercícios para idosos 
-4° Playground descente 
-5º Bancos (área de descanso) 
-6º Aumento de áreas permeáveis  
-7º Nas calçadas possíveis, fazer calçadas verdes com plantio de árvores frutíferas de pequeno porte 
-8º Iluminação de forma apropriada para cada local, principalmente nos becos 



 
Sonhos: 
-Sim, queremos um parque que possamos usufruir, levando em conta que esta área é sujeita a 
enchentes e que esse problema precisa ser resolvido pela municipalidade. 
- Que as pessoas respeitem o parque e também respeitem os moradores. 
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2-Transcrição de depoimento da atividade proposta (“Grupo Kolombolo”) 
Participantes: Maria Rita Oliveira, Lígia Fernandes (Kolombolo da Piratininga/ Jambatá R. Belmiro Braga) 
 
- Adequação de áreas propícias para ocupações artísticas, como a Praça Aprendiz das Letras e Beco do 
Batman; 
- Construir aparelhos que dêem apoio a estas ocupações (pontos de luz e energia, bancos, concha 
acústica, palco, áreas abertas e cobertas); 
- Sinalização educativa; 
- Programações artísticas, esportivas e educativas, com atividades circences, oficinas diversas, etc; 
- Reforço ou adequação do piso do Beco do Aprendiz para suportar o peso de pessoas e, assim, as 
entidades poderão promover ações de ocupação com segurança; 
- Aumentar lixeiras em todo o percurso do Parque Linear (e entorno). 
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3-Transcrição de depoimento da atividade proposta (moradora da R. Belmiro Braga - esposa Sr. Carlos) 
 
1- Os problemas e desconfortos que me incomodam são que existe uma má frequência. Se for feito o 
projeto, gostaria que tivesse boa iluminação noturna e segurança, e que diminuísse o barulho causado 
pelos bares noturnos que nos impedem de dormir; 
2-Gostaria que tivessem alguns aparelhos para exercício e cantinho dos idosos; 

Também se possível, um quiosque ou algo parecido para algumas apresentações de música 
Erudita. 
 

As lembranças são boas em termos de sossego e segurança, pois sou moradora da rua Padre 
João Gonçalves ha 64 anos, mas muito más em relação às enchentes, pois presenciei, além de grandes 
perdas materiais, a morte de três pessoas nesta rua. 

Gostaria que, em primeiro lugar, não afetasse as nossas residências para passarmos novamente 
por todo o acontecido. 

Sem mais, muito obrigada. 
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