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JUSTIFICATIVA - PDL 0022/2017 
A presente propositura tem por escopo outorgar ao Senhor Robinson de Oliveira Padial 

organizador do "Sarau do Binho", "Salva de Prata" em homenagem e em reconhecimento ao 
trabalho de difusão e divulgação cultural bem como de formação de público para as várias 
linguagens artísticas na cidade de São Paulo, sobretudo nas periferias. 

Realizado entre os anos de 2004 a 2012 num bar de esquina - o "Bar do Binho" no 
bairro do Campo Limpo - Zona Sul da Cidade de São Paulo (SP) , O Sarau do Binho é um dos 
mais antigos encontros de poetas, músicos, atores, ativistas culturais e sociais, educadores, 
intérpretes, pesquisadores da cultura popular, MC�s e, em especial do público de todas as 
idades que encontra no sarau a possibilidade de expressar-se também, numa relação 
horizontal em que o espectador é artista e o artista é espectador, possibilitando uma rica troca 
de experiências entre jovens e adultos que produzem e transformam em arte seus 
pensamentos, o local em que vivem e as experiências de seu dia-a-dia. 

Mobilizando em geral, artistas e produtores moradores da periferia, o Sarau do Binho, 
muito além de um encontro literário é um imenso berço, onde frequentemente nascem e 
renascem novos artistas plásticos, poetas, bandas e grupos de teatro, disponibilizando uma 
programação cultural e um importante espaço de discussão para pessoas de todas as idades. 
Os participantes são em geral moradores do bairro do Campo Limpo e bairros vizinhos, como 
por exemplo, Capão Redondo, Jd. São Luiz e Vila Andrade, porém, o Sarau do Binho também 
recebe espectadores e artistas de outras regiões da cidade e de outros municípios do entorno 
como Taboão da Serra, Osasco, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, entre 
outros. Apesar de já ter sido realizado semanalmente, nas noites de segunda-feira no Bar do 
Binho, o Sarau também caminhou por locais como bibliotecas públicas, centros culturais e 
feiras literárias do Estado de São Paulo e de outros estados do Brasil. No início do ano de 
2012, o Bar do Binho foi fechado pela Prefeitura e com isto o Sarau passou a acontecer de 
forma itinerante. O primeiro local a receber o Sarau após o fechamento do bar foi o Espaço 
Cultural CITA, localizado também no bairro do Campo Limpo. Atualmente, o Sarau acontece na 
2ª Segunda-Feira de cada mês no Espaço Clariô de Teatro - Taboão da Serra-SP e todo último 
domingo do mês na "Praça do Campo Limpo" (Praça João Tadeu Priolli), entre outros locais. 

O Sarau do Binho, também promove a FELIZS - Feria Literária da Zona Sul, que é 
realizada no início da primavera da Praça do Campo Limpo e reúne diversos artistas populares 
de toda a cidade, divulgando e promovendo seus trabalhos. 

Por essas e outras razões, sendo o Senhor Robinson é reconhecidamente uma 
espécie de patrimônio cultural de toda Zona Sul, requeiro aos meus pares que aprovem este 
projeto. 
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