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JUSTIFICATIVA - PL 0339/2015 
O Município de São Paulo conta com influência de várias culturas, das mais variadas 

etnias, que se misturaram quando da colonização das nossas terras. Foi dessa mistura de 
negros, brancos, índios e amarelos que nasceu a genuína essência do povo paulistano: a 
diversidade das manifestações socioculturais, e com elas as mais variadas expressões 
artísticas e culturais. 

Dentre essas expressões, uma das mais ricas e marcantes para o nosso povo é a 
música, que alegra e garante entretenimento aos paulistanos. Algumas são genuinamente 
brasileiras, outras foram absorvidas de outros ritmos musicais estrangeiros que, sem dúvida, 
"caíram" no gosto do povo paulistano e brasileiro. 

O Reggae é um exemplo importante de ritmo musical absorvido pelos paulistanos. 
Criado na Jamaica, na década de 1960 pelo cantor e compositor Robert Nesta Marley, 
conhecido mundialmente como Bob Marley, o rei do reggae, o estilo musical, que hoje 
representa um verdadeiro movimento cultural, é marcante por expressar crítica social, lutando 
contra a desigualdade, o preconceito, a fome e muitos outros problemas sociais, além da 
discriminação racial, e de todas as minorias e diferenças. 

A data de 11 de maio é a data de falecimento de Bob Marley, em razão de um câncer, 
em Miami, na Flórida, aos 36 anos. A aprovação deste Projeto de Lei permitirá não só o 
reconhecimento deste importante movimento cultural, mas também homenageará uma luta 
justa, de interesse de todos os munícipes. 

No Brasil o Movimento Reggae segue a mesma linha de combate de seu local de 
origem, ícones como Cidade Negra, Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio, Gilberto Gil (este 
último gravou um disco com músicas de Bob Marley), entre tantos outros artistas nacionais 
consagrados, continuam a levar, através do reggae, mensagens de paz, amor e críticas 
sociais, na tentativa de alertar o povo para lutar pelos seus direitos, da mesma forma que 
Marley. 

Pelos justos motivos expostos, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do 
presente projeto de lei. 
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