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JUSTIFICATIVA - PL 0024/2017 
São Paulo, mais conhecida, outrora, como "Terra da Garoa", também é a "cidade que 

nunca dorme", sendo manifesta sua vocação para abrigar grandes eventos, como o Carnaval, 
as Viradas, a Parada do Orgulho LGBT, o Réveillon e tantos outros acontecimentos que 
convidam habitantes e turistas a se apropriarem, cada vez mais, dos espaços públicos, dando 
o tom da rica diversidade cultural dessa metrópole cosmopolita. 

Considerando essa tendência, revelada pelo aumento exponencial do número de 
atrações e pessoas, a presente propositura tem por objetivo coibir a prática tão comum quanto 
indesejável e repreensível da micção em vias e logradouros públicos, gerando incômodo aos 
participantes e afetando o bem-estar de moradores e comerciantes dos locais diretamente 
envolvidos. 

Mais do que prever sanções, pretendemos, a partir de agora, munir o Poder Público de 
um instrumento de atuação muito mais poderoso, o de conscientização, fazendo com que a 
população entenda, de fato, a necessidade de respeito à civilidade e convivência social 
harmônica, ao mesmo tempo em que o obriga a melhor planejar e organizar seus próprios 
eventos, servindo de exemplo às iniciativas do setor privado. 

Insta mencionar que essa importante propositura não se caracteriza como novidade no 
cenário jurídico nacional, podendo ser citada, como paradigma, a capital do Rio de Janeiro, 
onde já é realidade por força da Lei Municipal n° 5.930, aprovada com base em parâmetros 
semelhantes e aplicada com sucesso desde 2015. 

Por outro lado, a oportuna revogação da Lei n° 12.643, de 06 de maio de 1998, 
demonstra-se mais do que apropriada, pois, mesmo sendo considerada "letra morta", face a 
sua flagrante inadequação à realidade fática atual, representa, ainda que formalmente, um 
entrave ao desenvolvimento da mencionada potencialidade dessa Cidade. 

Pelos motivos expostos, conclui-se que a aprovação do Projeto ora apresentado é 
medida que contribuirá para com a viabilização de grandes eventos na Cidade de São Paulo, 
sem prejuízo da consequente ocupação dos seus espaços públicos, de forma ordenada e 
civilizada, em benefício de todos. 
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