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O  presente  projeto  tem  o  intuito  de  dispor  sobre  a  destinação  de  locais  para  a
realização de Baile Funk o Município de São Paulo.

O  Baile  Funk  é  realizado  já  há  muitos  anos,  embora  suspenso  no  momento  pela
Pandemia, e constutui já um elemento da cultura paulistana, independentemente dos gostos e
aprovações individuais, já que alguns não gostam mas muitas pessoas gostam.

No entanto, por envolver inúmeras pessoas, é dever do Poder Público voltar seus olhos
a esta realidade que, ocorrendo da forma como é feita, acaba gerando algumas situações que
poderiam ser evitadas.

Deste modo, o presente projeto tem o intuito de fazer com que o Poder Público destine
áreas grandes e adequadas para a realização destes eventos, que contariam com segurança,
banheiros químicos, respaldo ambulatoriais, em locais que comportem eventos como estes que
poderiam ser realizados com uma estrutura muito melhor do que tem.

Como exemplo pode ser citado o Anhembi, que receberá o carnaval de rua.

Nesta linha, o projeto aponta alguns itens fundamentais para a realização do Bailes
Funks, e promove também, uma situação mais confortável para as pessoas que moram nos
arredores dos locais onde são feitos os bailes.

Como as concentrações são feitas nas ruas, muitas pessoas ficam impedidas de entrar
e sair de suas casas, e em alguns casos há emergência, alguém passa mal e não consegue se
dirigir a um hospital, por exemplo.

Neste  sentido,  o  projeto  procura  um meio  de  equacionar  todos  os  interesses  das
pessoas que se envolvem na festa, uns como participantes, outros como expectadores, alguns
deles que não gostariam de estar lá.

Diante do exposto, considerando o grande número de pessoas envolvidas, conto com
os nobres pares para a aprovação do projeto.
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