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CARTA COLETIVA MOVIMENTO PARQUE AUGUSTA 

 

Há mais de 1.000 mãos envolvidas nesse processo de desenho do que há de ser o 

Parque Augusta. As mesmas mãos que há quatro anos lutam contra a destruição dessa área 

pela Prefeitura de São Paulo e pelas construtoras Setin e Cyrela para que ali seja implantado 

um parque comunitário na integralidade da sua área. 

 

A participação ativa do Movimento Parque Augusta em todo o processo de projeto e 

construção do parque foi acordada em reunião do dia 06 de junho de 2017 com as presenças 

da promotoria 4°PJ Patrimônio Público e Social, Secretária de Doações, Secretária de Justiça, 

Secretária do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e representantes do Movimento Parque 

Augusta. 

 

A versão do Estudo Preliminar do Projeto do Parque Augusta (em anexo) é um produto 

prévio da unificação dos quatro projetos até então apresentados, cuja síntese foi solicitada ao 

Movimento pela Secretária do Verde e do Meio Ambiente, Secretária de Doações e Secretária 

de Justiça e 4°PJ Patrimônio Público e Social. 

 

O Movimento Parque Augusta, a partir de discussões públicas e abertas, avaliou e 

discutiu com ativistas e moradores os quatro projetos, elencando as diretrizes mais 

importantes de cada um deles em consonância com os desejos e necessidades comuns pelo 

Parque Augusta. Entre as principais diretrizes de projeto incorporadas nesse atual Estudo 

Preliminar, podemos destacar: 

 



 
 

- projeto Movimento Parque Augusta: a importância da participação ativa, transparente e 

democrática do movimento social e moradores locais responsáveis pela defesa dessa área em 

todo processo de criação e construção do Parque Augusta, legitimando portanto a participação 

popular de acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo (Lei 16.050/2014); 

 

- projeto Gustavo Cedroni: foi incorporado a morfologia do edifício-arquibancada como 

partido de projeto que gera o menor impacto visual de um edíficio na paisagem do parque e 

que abriga no seu interior o programa de parque municipal exigido; 

 

- projeto Thiago Cesário: foi incorporado a importância da esquina entre as ruas Augusta e 

marquês de Paranaguá com um mirante natural gerando um novo principal acesso ao parque e 

a valorização da topografia existente. Foi incorporado também o desejo de pensar a 

articulação do Parque Augusta com a Praça Roosevelt e Minhocão através de um redesenho 

das ruas Gravataí e João Guimarães Rosa ainda a ser desenvolvido; 

 

- projeto Arnaldo de Mello: foi incorporado a preservação de grande parte do muro "histórico" 

da rua augusta. Foi definido a implantação de um vazio (a clareira do parque) considerando a 

hipótese da área ser avaliada como um "sítio arqueológico" pelo IPHAN. 

 

Esta entrega atende às necessidades da SVMA, exigidas em curto prazo de tempo, e 

representa a etapa atual do processo de construção do Projeto Coletivo, que vem sendo 

construído há mais de quatro anos e terá continuidade conforme já previsto no cronograma do 

movimento (em anexo), legitimado em assembleia pública e a ser readequado em consonância 

ao cronograma do DEPAVE. 

 

Esta entrega está atrelada à concordância da SVMA em relação a continuidade do 

processo de participação efetiva da sociedade auto-organizada (Movimento Parque Augusta), 

com ênfase no fato de que o projeto de implantação do Parque Augusta não seja desenhado 

sem a participação do movimento em todas as suas etapas de desenvolvimento. 

 

 

MOVIMENTO PARQUE AUGUSTA 

 

Listagem do material em anexo: 

 

– projeto de implantação cota 1, em escala 1:300; 

– projeto de implantação cota 2, em escala 1:300; 

– cortes, em escala 1:250; 

– memorial descritivo da elaboração do projeto/processo 

– resumo ilustrativo do formulario dos desejos 

– resumo das atvidades da ocupação do Parque Augusta 

 


