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São Paulo, 24 de SETEMBRO de 2014

A/c Ilustríssimo Sr. Angelo Salvador Filardo Junior, Subprefeito de Pinheiros.

REF., DEMANDAS DOS MORADORES E COMERCIANTES NOS BAIRROS DE VILA MADALENA

E PINHEIROS APRESENTADO NA OCASIÃO DA REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO

CARNAVAL 2015 NA SUBPRFEITURA DE PINHEIROS EM 24-09-2014.

Senhor Sub Prefeito:

Eu, Thomas Jason Green diretor adjunto do CONSEG Pinheiros, conselheiro do CADES-PI, comerciante e

morador da rua Inácio Pereira da Rocha, 172, Vila Madalena, Pinheiros, 05432-010, representando os

interesses dos moradores e comerciantes da Vila Madalena e da Praça Benedito Calixto, reunidos em

diversas reuniões públicas sob o grupo denominado “SOSsego Vila Madalena”, com base no direito de

petição garantido na Constituição Federal de 1988, e apoiado pelas hum mil, quatrocentos e vinte quatro

assinaturas com cópias em anexo vem requerer a Vossa Excelência nesse atender as seguintes demandas

da comunidade:

Em virtude dos grandes transtornos sofridos pelos moradores e comerciantes da Vila Madalena e da Praça

Benedito Calixto durante o carnaval de 2013 e 2014, e ainda na Copa do Mundo de 2014, extensivamente

documentados na mídia pelas festas descontroladas com duração de várias semanas sem horário e limites

em locais inadequados sem suporte e estrutura adequada causando, em nome da cultura, os seguintes

danos:

� Aglomeração desmesurada de pessoas, ultrapassando o limite que a região comporta, com mais

de 50 mil pessoas nas vias públicas já estreitas e adensadas. A questão inclusive abrange a

segurança pública, eis que incontrolável a multidão que se desloca para a região.

� Aumento de furtos, roubos, depredação de patrimônio privado, invasão de propriedade

privada e, até, agressões físicas entre os próprios frequentadores dos eventos e

frequentadores e moradores da região (que tentam em vão proteger as suas vidas, propriedade e

patrimônio) sem qualquer controle e repressão eficiente.

� Geração de toneladas de lixo e dejetos humanos, trazendo transtornos aos moradores e

comerciantes, bem como à própria Municipalidade (aumento significativo das despesas com coleta e

limpeza das vias públicas, sendo que o importe poderia ser utilizado para outros fins em prol da

própria coletividade).

� Aumento expressivo da poluição sonora, inclusive com a presença de inúmeros “carros de som”

até o amanhecer (veículos estacionados no meio da via pública, munidos de potentes caixas de som

funcionando por toda a madrugada).

� Adolescentes e até crianças frequentando os eventos e ingerindo bebidas alcoólicas e drogas

ilícitas descontroladamente e sem qualquer fiscalização.

� Casais mantendo relações sexuais nas próprias vias públicas, expondo muitas a uma situação
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vexatória e obscena.

� Ambulantes vendendo ilegalmente e indiscriminadamente todos os tipos de bebidas

alcoólicas e drogas sem a devida fiscalização e coibição dos entes e órgãos responsáveis. Os

ambulantes têm livre acesso e já aceitam como forma de pagamento cartão de crédito inclusive para

menores de idade.

� Fechamento das vias públicas, impedindo o direito de ir e vir dos moradores, e impossibilidade

de mobilidade, ainda que emergencial.

� A perda do comércio local, não apenas durante as festas, mas de maneira permanente dizimando

a vocação tradicional artística do bairro.

� A fuga da população moradora, que alugam e vendem as suas casas causando desequilíbrios de

equipamentos e serviços, o excesso de bares e casa noturnas e a subsequente especulação

imobiliária predatória e verticalização do bairro.

� Impedimento do trabalho para grande parte de moradores que utiliza a residência como local para

desempenhar suas atividades profissionais e que, nos períodos dos festejos acachapantes

copatrocinados pela prefeitura, perdem a possibilidade de uso dos seus espaços de trabalho.

� Acometimento da saúde de inúmeros moradores crianças e de terceira idade, na maior parte dos

casos nascidos no bairro, motivado pelo prejuízo do sono e sujeição ao excesso permanente de

ruído excessivo produzido pelas sucessivas levas de visitantes.

Do Interesse e Leg itimidade:

Pleiteamos que a Prefeitura respeite os nossos direitos de liberdade, saúde, sossego e segurança garantidos

pela Constituição Federal de 1988, e pelas inúmeras leis estaduais e municipais, na Lei Orgânica do

Município e até no Art. 5º do novo Plano Diretor Estratégico que define a Função Social da Cidade como o

“atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à QUALIDADE DE VIDA, à justiça social, ao acesso

universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra

urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos

serviços públicos, ao trabalho, AO SOSSEGO e ao lazer”

As nossas  reiv indicações:

1. Os blocos oriundos de cada bairro devem se apresentar exclusivamente no bairro de origem de
forma a permitir que o carnaval se desconcentre e ofereça de maneira generalizada e distribuída por
toda a cidade lazer, diversão e integração social a todos.
Justificativa: de 30 a 40 blocos se apresentaram na Vila Madalena em 2013 e 2014, sendo que no
bairro só existem 02 blocos e 01 escola de samba.

2. Reedição do art.nº4 do decreto 54.815 de 5 de fevereiro, 2014, limitando a festa para os 3 dias
tradicionais de sábado, domingo e terça feira e não as 4 semanas antecedentes e duas semanas
depois.
Justificativa: para minimizar os transtornos aos moradores trabalhadores e comércios da cidade de
São Paulo, bem como salvaguardar a sua precária situação econômica atual.

3. Os blocos devem celebrar um termo de compromisso de uso do espaço público com a prefeitura
definindo deveres e responsabilidades (com as subsequentes penalidades quando não forem
cumpridas) e a prefeitura terá que “aprovar” cada uma das autorizações definindo local, trajeto e
horário para início e término da apresentação de cada bloco.
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Justificativa: este procedimento é padrão para todos os eventos realizados na cidade em que se
utiliza o espaço público.

4. A proibição de CARROS de SOM e música amplificada.
Justificativa: além dos danos a saúde causada pela poluição sonora gerada muito acima do
permitido, a verdadeira música do carnaval de rua deve ser espontânea e contar com a participação
dos foliões.

5. Que os locais de partida e dispersão das concentrações dos blocos sejam AFASTADAS da
população moradora, em espaço adequado, de forma a incomodar o mínimo possível a vida dos
moradores do bairro.
Justificativa: em 2014 os blocos ficaram parados, sem movimentação, por falta de espaço nas ruas
escolhidas para desfilar promovendo com isso incômodos a comunidade.

6. Impedimento efetivo dos ambulantes que vendem drogas e bebidas alcoólicas.
Justificativa: para limitar aos danos à saúde dos foliões, sobretudo aos menores de idade, e
controlar o fim do horário da festa.

7. Contrapartidas às comunidades afetadas pelos patrocinadores da festa principalmente as
empresas de bebidas (AMBEV), que lucram tanto com a venda e propaganda dos seus produtos.
Justificativa: a venda de bebida é o motor da festa responsável por incalculáveis prejuízos de
saúde, acidentes de trânsito, violência, depressão, e degradação social.

8. Fim da urinação e defecação no logradouro público, como foi a cena dominante na Vila
Madalena nos carnavais de 2013, 2014 e na copa. Em cada bairro que a prefeitura autorizar o desfile
de blocos, ela deverá providenciar a instalação de banheiros públicos e infraestrutura suficiente para
receber os dejetos humanos produzidos pelos visitantes.

Justificativa: do ponto de vista sanitário e de saúde pública, foi irresponsabilidade da prefeitura incentivar a
vinda de muitos visitantes sem oferecer serviço sanitário adequado.

Assim esperamos que o carnaval de 2015 promova a cultura de paz, atendendo aos anseios da nossa

comunidade ao invés de servir apenas aos interesses comerciais da indústria de divertimento.

Diante do exposto, uma vez justificado o interesse, a legitimidade e os fundamentos legais do pedido supra

são os termos da presente, aguardamos informações sobre os encaminhamentos que Vossa Excelência, a

Subprefeitura de Pinheiros e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo dará às medidas solicitadas, no

prazo legal de 15 dias pelo endereço citado acima ou pelo número de telefone e e-mail a seguir; (11) 3814-

3799 ; sistemasolar@uol.com.br

THOMAS JASON GREEN

São Paulo, 24 de Setembro 2014

Recebido pelo/a (nome legível e assinatura): ........................................

Data:...................


