
Relato Encontro GT Carnaval 2015 na Vila       – 08-Out-2014

A proposta desta reunião era de iniciar os trabalhos dos grupos como já
mencionados em relato anterior, mas, felizmente, tivemos a participação tão
importante do Representante do Ministério Público, Promotor Dr.Mário Malaquias.



Devido a essa tão importante presença, praticamente todos os participantes
quiseram expor com detalhes, mais uma vez, suas posições  e seus desejos
sobre o Carnaval de 2015 na Vila Madalena.

Inicialmente, teve-se a sensação de retrocesso, mas aos poucos tudo foi se
acomodando, e, com certeza, o Dr. Mario Malaquias pôde ter um entendimento
melhor das convergências e divergências desse conflito na Vila.

Parece importante também fazer aqui, um breve retrocesso relembrando porque
esse grupo existe e para que fim.

Depois de um acompanhamento das ações emergenciais, feitas pelo Poder
Público (Municipal e Estadual), durante a Copa do Mundo na Vila,  todos
entenderam, que o Legado bom que a Copa deixou, foi a união entre o Poder
Público dentro de várias esferas, a participação ativa da Sociedade Civil,
individualmente por uns, mas principalmente pelos Conselhos que a Cidade já
tem, sendo Conselho Participativo, CADES, Conselho da Saúde e Conseg, onde
concluiu-se então que, temos dois grandes temas a ser tratados com muita
seriedade, sendo eles:
1 – Carnaval 2015 e seus transtornos
2 – Dia-a-dia na Vila e seus transtornos

Formou-se então um grupo para tratar, exclusivamente, sobre o tema –
Carnaval 2015 na Vila,  com o objetivo de minimizar os mais diferentes
transtornos, usando o diálogo entre os vários atores desse cenário, para construir
um “pacto” entre Moradores e Organizadores de Blocos, onde todos cedam um
pouco, para garantir que Carnaval de rua aconteça da forma mais harmoniosa
possível.

O segundo tópico, devido uma importância com dimensões diferentes, precisa ser
tratado através de Plano de Bairro e Plano de Uso e Ocupação do Solo e com
organização mais ampla e feita pela comunidade local.

Desse momento em diante, todos os nossos encontros tem participação diversa,
mais principalmente, de organizadores de blocos e moradores, com apoio e
representação da Secretaria da Cultura, da SP Negócios e da Subprefeitura de
Pinheiros.

Já requisitamos a presença de representante da CET, que está previsto para a
próxima  reunião, pois iremos trabalhar sobre os trajetos dos blocos, sinalizações
necessárias (Oficiais) e também outras formas de sinalização, que colabore com
o organização de todos.

Agora, somamos a esse diálogo, a presença do Promotor Dr. Mario Malaquias,
que deixa nossos encontros mais completo, mas principalmente, porque teremos
um olhar, de fato, imparcial.

Sua já enorme colaboração, foi nos dizer que, dialogar ainda é o melhor caminho,
e já estamos nele, então, muitos saíram desse último encontro mais seguros e
confiantes, de que a construção desse “pacto” para ter um Carnaval que expresse
o seu objetivo primário, que é – Alegria, Liberdade e Igualdade, seja uma grande



conquista de todos.

Outra colaboração também importante, foi sua colocação sobre a possibilidade de
fazer uma diferenciação no Decreto para acolher melhor as demandas da Vila
Madalena. Segundo ele, precisamos refletir muito, para que essa “diferenciação”,
não venha a atrapalhar ou a deixar brechas, para entendimentos diferentes dos
desejados.

A reunião terminou tranquila, e deixou muita disposição em todos para iniciar os
trabalhos dos grupos na próxima reunião.

Nosso próximo encontro acontecerá em:
22 – outubro // 19h30 // Subprefeitura.

Para os participantes já apresentados dos grupos, fica a proposta de chegar às
18h30, para tem um tempo maior para os grupos se alinharem.

São Paulo – 13/out/2014

Informações extras:
- O Subprefeito Sr. Angelo Filardo, esteve presente durante todo o tempo da reunião, porém não assinou a lista.
- A Cons. Participativa Madalena Buzzo, esteve presente durante todo o tempo da reunião, porém não assinou a lista.
- Esta cópia teve os contatos retirados para preservar a privacidade de todos.

Em atendimento a solicitação dos participantes desse encontro, segue
abaixo cópia fiel dos comentários feitos e assinados por eles.

Comentário 1 – de João Pedro Rosin – Conselheiro da Saúde Pinheiros
“Entendo que você não relatou a nossa proposta de ter um conselho gestor para
os eventos como o carnaval aqui em PINHEIROS. E além disto, com o bom uso
do dinheiro PÚBLICO , com fiscalização e controle social, pois não dá para
financiar atividades que promovam o alcoolismo .A saúde NÃO TEM RECURSOS
PARA FESTAS . Aonde estão os patrocinadores que ganham dinheiro com isto?
Outro fato, é que como podemos definir trajetos, etc, etc, se a população
moradora ÑAO FOI CONSULTADA . ,  E os blocos de fora da região? Os MEGA
BLOCOS, etc,  nós não decidimos NADA a respeito.
Mais uma vez, Sra. Madalena Buzzo , entendo que você está manobrando.
TEM QUE EXISTIR UM CONSELHO GESTOR POPULAÇÃO, SOLICITANTES
DO ESPAÇO PÚBLICO E GESTORES PÚBLICOS , que receba as inscrições,
realize a concorrência para definir os patrocinadores, e de acordo com os
recursos , definir o que se pode realizar com o dinheiro dos patrocinadores.
João pedro”

Comentário 2 - de João Pedro Rosin – Conselheiro da Saúde Pinheiros
“Agradeço sua boa vontade em democratizar este assunto.
Tivemos muitos  casos de VIOLÊNCIA em NOSSO Bairro. Infelizmente , não
estou percebendo uma interlocução autêntica de nós moradores da Vila Madalena
e Pinheiros nesta roda de conversas .
Somente com a participação e decisão real dos moradores e comerciantes que
não ganham dinheiro com o comercio de produtos que levam ao vício, é que
poderemos construir a verdadeira DEMOCRACIA.



Lembro ainda que, nós moradores , somente poderemos aprovar qualquer plano
ou intervenção em nossa região em ASSEMBLÉIA EXCLUSIVA PARA
MORADORES E COMERCIANTES PREJUDICADOS com estes tais eventos.
ISTO SIM É DEMOCRACIA.
João pedro”

Comentário 3 – de Tom Green – Conselheiro CADES Regional Pinheiros.
“Boa noite Madalena.

Obrigado pelo seu eloquente relato.

Sem dúvida é louvável o tom conciliador adotado pela Subprefeitura, pelo
Conselho Participativo, e até pelos representantes dos blocos em promover nas
suas palavras "um Carnaval que expresse o seu objetivo primário (que é) -Alegria,
Liberdade e Igualdade"

Porém, como um participante de uma reunião tão significativa para o futuro do
bairro, notadamente pela presença do promotor de Justiça de Habitação e de
Urbanismo, Mário Augusto Vicente Malaquias, me sinto obrigado a constatar um
contraponto para o relato oficial, pelo motivo de que a Prefeitura não disponibiliza
atas tampouco do seminário anterior ou das reuniões atuais, fato que dificulta a
análise posterior das reivindicações feitas por ambos os lados e, neste caso
específico, as orientações do nosso notório participante.

Portanto se tivermos uma ata detalhada, acredito que seria aparente que muitas
das questões fundamentais abordadas na reunião estariam longe de ser
resolvidas, pois a dinâmica "participativa" deixa de ser uma realidade quando uma
força maior se impõe numa "solução" que não atende minimamente os anseios da
outra parte.

Conforme eu havia dito na reunião anterior, do meu ponto de ver, mesmo tendo
representantes eleitos do CPTM, do CADES-PI presentes, o grupo não tinha o
direito de ceder os direitos de sossego de uma comunidade inteira. Mesmo que o
promotor disse que era mais preferível chegar em um acordo comum do que por
meios judiciais, e que todos devem respeitar as leis por vontade própria (pois
ninguém queria restringir os direitos do outro) deixou avisado que ninguém terá
apoio público para uma repetição das cenas da Copa do Mundo.

Referente às propostas da Secretaria de Cultura de PRIVATIZAR O ESPAÇO
PÚBLICO (a venda de marcas de cerveja e comercialização do evento), se não
me engano, o promotor foi mais enfático: isso seria proibido.
O promotor ainda destacou que a Vila Madalena, apesar de ser emblemático, não
era o único caso de desrespeito do uso e ocupação do solo na Cidade, mesmo
que a justiça demorar, prevalecerá...

Sobre os CONFLITOS DE USO -um zoneamento de uso misto permitia
justamente ambos usos, e portanto os moradores não eram obrigados a abrir mão
do seu direito de sossego a favor dos comércios. A lei favorece os mais fracos e
os comércios que não respeitarem terão que se enquadrar.



Em tom conciliador, o Promotor encerrou a sua apresentação dizendo que seria
importante contemplar todos os lados num futuro plano de bairro, não obstante eu
receio que dificilmente tal objetivo será alcançado se for julgar pela atual
experiência "participativa" quando uma comunidade que apresenta reivindicações
de abaixo assinado com 1440 assinaturas é descartada como uma minoria
incomodada.

O bairro não pode mais servir como palco predileto de uma revolução cultural que
não respeita a cultura das cidadãos que moram no entorno e privatiza justamente
o espaço que revindicam de ser para todos.

Obrigado pela atenção,

Tom Green,

Conselheiro CADES-PI”


