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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: Oficina comunitária para apresentação de diretrizes de projeto e mapeamento de necessidades 

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), prof. Vladimir Bartalini (USP)  
Grupos: Trilhas Urbanas, Grafiteiros, Circo no Beco, Escola na Praça. 
Observação: Para lista detalhada, 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.  
 
Relato sobre reunião com membros da Comunidade e grupos (listados acima) envolvidos no Projeto do 
Parque Linear do Córrego Verde – Vila Madalena, ocorrido em 28/09/2010 às 16 horas, no Centro 
Cultural Rio Verde situado à Rua Belmiro Braga, 119 Vila Madalena. 
O encontro teve a estrutura descrita abaixo: 
    
16hs – 16:30  – Chegada e sign-in 
 
16:30 – 17:00  – Apresentação do projeto por DBB Brasil (localização,conceitos, referências)  
            
17:00 – 18:00  – Articulação, desenvolvimento e mapeamento de idéias e informação para o 
projeto. 
 
Divisão dos participantes em grupos menores, para que possam estruturar, através de texto ou 
desenho, informações e idéias que queiram apresentar ao grupo como um todo. Foi pedido a 
cada grupo que abarcasse os seguintes tópicos: 

1.Problemas e desconfortos – quais incômodos e problemas urbanos acontecem hoje na 
região que de alguma forma se relacionam ao tema do projeto, 
ou poderão de alguma maneira a ele se relacionar? Aonde acontecem? 

2.Quais programas e atividades seriam desejáveis e propícios no parque? 
3.O grupo tem uma visão, ou um sonho, para essa área, que de algum modo possa se 

relacionar a essa intervenção/projeto? 
4.Quais lembranças e relatos o grupo pode dividir com todos, relacionados ao antigo rio, 

à sua canalização, ou ao bairro “de antigamente”?  
 
18:00 – 19:00  – Apresentação e discussão dos mapeamentos feitos. 
 
 



 
 
 
Observações durante a apresentação: 
 

1 
Max Meirelles (do Arena radical): questão canteiro Medeiros (tamanho reduzido 
existente X funções que esses espaços podem acomodar?) 
 

 

2 

Arq. Cecilia (Subprefeitura Pinheiros) responde pergunta de morador sobre 
esgoto no Beco da Belmiro, informa que existe infra de esgoto na R. Belmiro e 
na R.Padre João Manuel, portanto os ramais ilegais que ainda existirem são de 
responsabilidade dos moradores que devem procurar a SABESP para 
regularizar a situação. 

 

3 
um dos ouvintes perguntou qual o significado das “janelas vermelhas” para o 
Beco e manifesta medo que sejam levadas por enchente. 
 

 

3 

Pato (representando grafiteiros): 
- diz que a imposição de uma temática para artista é uma “facada” 
- afirma que a estrutura do lugar (muros ininterruptos) é o que faz do beco um 
lugar propicio para o grafite e portanto defende a manutenção dessa condição. 
- preocupação com os elementos (equipamentos) do Parque na hora da 
enchente como problema. 
 

 

4 

Morador João Pedro: preocupação com chorume do cemitério. Está previsto um 
tratamento para isso? Também deseja saber do orçamento disponível e quando 
o Parque ficará pronto. 
 

 

4 

Grafiteira Yá indaga sobre o uso de técnicas sustentáveis nos imóveis existentes 
– se está previsto no projeto. Arq. Anna elucida que o projeto tem como 
intervenção apenas as áreas publicas e devolve a pergunta para saber até onde 
a comunidade está disposta a se envolver.  
(As esferas das responsabilidades público X privado e o alcance de cada um é 
um ponto importante para o sucesso do projeto.) 
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Atividade proposta: depoimentos  
 
1. Grupo de moradores, orador João Pedro: 
- membro do Conselho de Saúde e do Conselho do Meio Ambiente de Pinheiros; 
- preocupação com chorume do cemitério e sua impermeabilidade 
- preocupação com evasão da população residencial 30-40% se foi devido aos 
problemas de  trânsito e violência;      
- Vila: minas d’água – formação geológica (havia muitas bicas na região) 
- Problemas: enchentes, pernilongos, baratas, barulho 
-questionamento sobre SABESP: programa Córrego Limpo 
- Diz que população envelhecendo e reclusa dentro de casa tem como efeito a 
depressão, e é um problema que ele observa como membro do Conselho de Saúde. 
- Deseja áreas acessíveis (acessibilidade que incentiva atividades para os moradores) 
 e uma passagem do Beco da Belmiro para Cardeal: o grupo reivindica o terreno de 
volta como área pública 
- o grupo reivindica conselho para obra e que os moradores tenham cadeira nesse 
Conselho. 
 
1.2 -Pedro Antônio Cabral (do grupo dos moradores): 
- preocupação com o gargalo de saída de água no fundo do Beco da  Belmiro Braga: 
grande problema nas enchentes que duram 15 minutos. Proposição de um desenho de 
um sistema de “ladrão” 
 
 
2. Rosalva Siqueira: Artista da Vila (oradora) e Carlos (morador): 
- Conta das hortas e ponte pequena de madeira (são memórias do morador Carlos que 
Rosalva achou interessante relatar como história viva); 
- acha que o espaço é propicio para pedestres, ciclistas e/ou skatistas; 
Sugestões: 
- hortas para as crianças, espaço para esculturas dos artistas da região, painéis para 
arte itinerante com temas análogos ao projeto (ou não) 
- Beco: manter grafite já existente; 
- Iluminação: “becos de luz”. Como fazer para que a iluminação não se torne um ponto 
negativo, permitindo aos grafiteiros ficar lá 24 horas do dia mas que ao mesmo tempo 
permita a passagem segura durante a noite; 
- espaço para várias obras dos artistas locais (“ações de artes”) 
 
 
3. Grupo dos Grafiteiros, orador Pato: 
- alerta que só falará sobre o Beco da Belmiro; 
- skate, grafite, música, basquete: deve haver uma relação empática com esses 
elementos que configuram uma cultura local;  
- pede o melhoramento do pavimento com transições- para andar de skate; 
- relata a confusão do Espaço do Beco como “posse” do  Aprendiz  e acha que tem que 
ser entendido como espaço público, para isso poderia ser dado um nome “oficial” ao 
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Beco; 
- acha que a intervenção nos becos deve ser mínima pois acha que a situação atual 
está satisfatória; 
- solicitação de bebedouros e canteiros; 
- solicitação para mudar a quadra de basquete para poliesportiva; 
- solicitação de mesas e bancos 
-reivindicação de solução para o problema do lixo do comércio local, principalmente dos 
restaurantes; 
- solicitação de iluminação não intensa à noite. 
OBS: alguém cita coleta seletiva e João Pedro diz que grandes produtores de lixo 
devem ser responsáveis pela sua destinação. 
 
 
4. Grupo Circo do Beco, oradora Giulia: 
- o grupo promove eventos há 7 anos semanalmente segunda-feira e 1 vez por mês e 
pode disponibilizar material dessa história recente existente; 
- preocupação com o problema do lixo; 
- preocupação com a falta de banheiros e o fato de que hoje muita gente usa as ruas e 
portas das casas dos moradores como banheiros; 
- sugestão de um jornal do bairro com a programação local; 
(o site do Vila Mundo já existente, que promove a função sugerida é citado) 
- proposta de um totem ou painel com conteúdo do Vila Mundo como equipamento 
urbano 
- Vera Veloso (da subprefeitura) é citada na questão da zeladoria para o Parque. Sua 
escala tem demanda para uma zeladoria? Como seria feita sua gestão? 
- sugestão de aproveitar todas as manifestações artisticas que já existem e ocorrem no 
local; 
- sugestão do implemento (pela Secretaria da Cultura) de editais de ocupação para a 
promoção de eventos/ projetos que poderiam ser planejados e realizados lá; 
- sugestão de áreas para shows e encontros de malabares;  
- sugestão de captação de água da chuva e banheiros públicos 
- sugestão de jardim/telhado verdes (uso de técnicas sustentáveis no geral) 
- sugestão do plantio de árvores frutíferas para a inserção de animais 
- idéia do grupo: teleférico da nascente até o beco 
 
 
 
 
5. Grupo de educadores do Aprendiz, oradora Tarsila (do Trilhas Urbanas) 
Membros do grupo: Priscila (Escola na Praça), Maira (professora), Yá (grafiteira) 
- preocupação com acessibilidade; 
- constatação do fato de que o grafite exclui deficientes visuais (sugestão de painéis 
com texturas); 
- relato que as crianças se incomodam com temas impróprios dos grafites; 
- sugestão de espaço para ciclovia, patins e skate; 
- sugestão do plantio de árvores frutíferas nativas; 
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- sugere painéis com informação da história do rio e de sua canalização e com tema 
sobre educação ambiental; 
-sugere a inclusão de brinquedos tradicionais e educativos (cita exemplos de 
brinquedos interativos); 
-mencionou técnica de grafite com musgo; 
-mencionou jardim de esculturas do MAM como referência; 
-sugere espaço para picnic; 
- sugere jogos no chão (tipo amarelinha) e de tabuleiro (xadrez, dama); 
-pede espaço onde se possa ver o rio; 
-Yá: espaço translúcido onde se possa “caminhar” sobre o rio; 
- sugerem bicas d’água; 
-sugerem outras entradas para o beco. 
 
 
5. Outras considerações:  
- André Aquino (SVMA- da equipe do Pedro Augustín): conexão das áreas do parque 
através de uma ciclovia: preocupação sobre qual será o elemento de linearidade do 
parque que irá permitir a leitura de toda a área como parte da mesma intervenção. 
Visão do parque como trilha urbana; 
-Yá: menciona Museu da Pessoa: projeto Memórias do Mangue como fonte de material 
histórico sobre a área. 
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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: Oficina comunitária para apresentação de diretrizes de projeto e mapeamento de necessidades 

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) e Associação Nabil Bonduki. 
Grupos: Kolombolo  Jogando no Quintal e moradores 
Observação: Para lista detalhada, 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.  
 
Relato sobre reunião com membros da Comunidade e grupos (listados acima) envolvidos no Projeto do 
Parque Linear do Córrego Verde – Vila Madalena, ocorrido em 28/09/2010 às 16 horas, no Centro 
Cultural Rio Verde situado à Rua Belmiro Braga, 119 Vila Madalena. 
O encontro teve a estrutura descrita abaixo: 
    
19hs – 19:30  – Chegada e sign-in 
 
19:30 – 20:00  – Apresentação do projeto por DBB Brasil (localização,conceitos, referências)  
            
20:00 – 20:40  – Articulação, desenvolvimento e mapeamento de idéias e informação para o 
projeto. 
 
Divisão dos participantes em grupos menores, para que possam estruturar, através de texto ou 
desenho, informações e idéias que queiram apresentar ao grupo como um todo. Foi pedido a 
cada grupo que abarcasse os seguintes tópicos: 

1.Problemas e desconfortos – quais incômodos e problemas urbanos acontecem hoje na 
região que de alguma forma se relacionam ao tema do projeto, 
ou poderão de alguma maneira a ele se relacionar? Aonde acontecem? 

2.Quais programas e atividades seriam desejáveis e propícios no parque? 
3.O grupo tem uma visão, ou um sonho, para essa área, que de algum modo possa se 

relacionar a essa intervenção/projeto? 
4.Quais lembranças e relatos o grupo pode dividir com todos, relacionados ao antigo rio, 

à sua canalização, ou ao bairro “de antigamente”?  
 
20:40 – 21:30  – Apresentação e discussão dos mapeamentos feitos. 
 
 



 
 
 
Observações durante e após a apresentação: 

1 

Arq. Cecília fez vários comentários durante a apresentação elucidando medidas 
tomadas pela SubPrefeitura na área dos Becos no decorrer dos anos, os danos 
causados pelas enchentes e principalmente o dever dos cidadãos nos casos em 
que a responsabilidades por reparos ou ações sejam deles e não dos órgãos 
públicos, como no caso da manutenção das calçadas.  
A  Arquiteta participou da atividade de diagnóstico no grupo dos moradores 
 

 

2 
Morador Pedro Antônio Cabral se oferece para ajudar no levantamento 
fotográfico de toda a área. 

 

3 
Indagação por parte dos moradores sobre a genstão do Parque “Onde entra a 
Belmiro nessa história e quem vai cuidar disso? (logo no início da apresentação 
do projeto). 
 

 

4 
Moradores temem que a abertura do córrego agrave o problema das enchentes 
pois quando ele era aberto isso era bem mais freqüente.  
 

 

5 
Preocupação geral dos moradores com barulho da pista de skate no trecho da 
Rua Belmiro: não desejam. 
 

 

6 
Moradora antiga relata que onde há a quadra hoje tem uma cota mais elevada 
do que antigamente (mudou com obras no local) e isso agrava o problema das 
enchentes no Beco da Rua Belmiro. 
 

 

7 
Moradora antiga relata como sua casa (na Rua Padre João Gonçalves) era 
afetada pela enchente e seu porão enchia-se de água. Hoje o porão é aterrado e 
a moradora tem comportas para barrar a entrada de água. 
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Atividade proposta: depoimentos: 
 
1. Grupo de moradores da Belmiro/ Pe. João Gonçalves: 
Problemas diagnosticados: 
- barulho (pessoas, carros, à noite é pior do que durante o dia) 
- enchente: problema mais grave; 
- é consenso entre os moradores que a partir do momento que o grafite começou nos 
becos o lugar melhorou muito; 
- eventos no fundo do Beco da Rua Belmiro: a população sugere o uso desse trecho 
para eventos pois não tem residências ao redor; 
- musicas com alto volume: moradores não agüentam mesmo durante o dia; 
- reclamação do lixo acumulado após os eventos, principalmente comida 
- falta de segurança no beco 
- muitos mosquitos nas bocas de lobo 
- constatação que a rua está afundando – Arq. Cecilia elucida que foi após obra da 
SABESP – na frente do Espaço Rio Verde 
-calçadas estreitas e ruins, escorregadias (NOTA Arq. Cecília: calçada é propriedade 
dos munícipe, portanto é de sua responsabilidade a manutenção). No entanto a 
SABESP deveria se responsabilizar pelos estragos na calçada ocasionados devido a 
suas obras no local. 
- acessibilidade “assunto do momento” segundo moradora; 
- reclamação sobre arvores condenadas. Arq. Cecília esclarece que existe um lei que 
não permite o corte das raízes, mesmo que as arvores possam estar danificando muros 
e calçadas, seguindo o exemplo do que ocorre na Europa. 
- final de semana: passagem de ônibus na Belmiro causa muitos transtornos aos 
moradores (não desejam isso). 
- pedido para não fazer pista de skate no beco para evitar barulho, muita moradores 
trabalham em casa. 
- moradores reiteram que são super a favor dos grafiteiros 
 
Desejos: 
- pistas para caminhadas, 
- ciclovia, 
- lugar para passear com cachorros; 
- estação de exercício para idosos, 
- playground, 
- aumento das áreas permeáveis, 
- calçadas verdes  onde possível, assim como plantio de arvores frutíferas de pequeno 
porte, 
- radar fotográfico para ônibus não passar na Belmiro. 
- tratamento acústico no Beco da Rua Belmiro Braga para minimizar o barulho. 
 
Sonhos: 
-“parque que os moradores possam usufruir levando em conta que a área é sujeita a 
enchentes”. 
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2. Grupo da ONG Kolombolo: 
-Nota: morador diz que o Kolombolo tem o melhor evento da praça 
-pedem a melhoria das condições no local para as atividades que já acontecem lá, a 
partir da constatação de que essas atividades têm um caráter muito mais artístico/ 
cultural do que esportivo; 
 
-a infra-estrutura necessária para os eventos inclui iluminação e pontos de energia, 
bancos, conchinha acústica (?) 
-gostariam de mais lixeiras e sinalização educativa  
-relato de que a estrutura do Beco do Aprendiz não suporta eventos grandes com maior 
numero de pessoa – laje não tem capacidade de sustentação. 
-sugestão de uso no trecho final do Beco para atividades (assim como já sugerido pelos 
moradores). 
 
 
 
3. Grupo do Jogando no Quintal (palhaços): 
(comentário quebra o padrão das queixas e aprecia o projeto como contribuição de 
valor até emocional). 
- grupo de 13 artistas que ensaia na Vila Madalena, mas não se apresenta lá. 
- reflexão sobre a medida certa para que os eventos de rua não atrapalhem os 
moradores 
- artista se coloca como cidadã e diz que aprecia e emociona o fato de o projeto propor 
o rio aflorado pois isso evoca memórias de São Paulo quando essa condição existia – 
relação com a água e a natureza. Cita exemplos de sua infância no Itaim quando o 
córrego da Av. JK não era canalizado, sua coleção de girinos e suas brincadeiras, 
sonhando que seu filho possa viver experiência semelhante. 
- sugere eventos menores – como o do próprio grupo – ou serenatas de Olinda, música 
clássica (novas idéias para apropriação do espaço). O grupo adoraria poder se 
apresentar na rua, “do lado de fora do muro” onde ensaiam na Rua Medeiros de 
Albuquerque. 
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