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JUSTIFICATIVA - PL 0360/2016 
O projeto de lei tem o objetivo de incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de 

São Paulo a "Semana de Fomento e Conscientização sobre a Cultura Alternativa", a ser 
realizado anualmente entre os dias 25 e 31 de Maio, tendo como base o dia 25 de maio, 
aclamado mundialmente como o Dia da Toalha em homenagem a Douglas Adams, criador do 
"Guia do mochileiro das Galáxias". A comemoração tem como objetivo oferecer espaços de 
arte para apresentar à população, em especial, aos munícipes paulistanos a prática e o 
conhecimento sobre a cultura alternativa. 

Atualmente pela grande explosão da cultura nerd e geek, já existem vários eventos 
sobre Cultura Alternativa, tais como a Anime Friends, considerado o maior evento multitemático 
do Brasil; a Campus Party, o maior evento de tecnologia no Brasil que estimula a criatividade e 
o empreendedorismo dos participantes por meio de painéis sobre startups, negócios e claro, 
jogos e as últimas novidades em tecnologia e a já renomada Comic Con Experience que é uma 
grande celebração e experiências relacionadas ao mundo de heróis, quadrinhos, cinema e TV, 
pensada para liberar o potencial criativo e formar uma consciência crítica da sociedade em que 
vivemos, sempre com a participação de grandes ícones e formadores de opinião da cultura 
geek. 

A proposta com este Projeto de Lei é propiciar à Cidade de São Paulo uma semana 
para recriar diálogos, apresentar novas ideias e percepções através da arte, da cultura e da 
tecnologia, onde através das diferenças estéticas e singularidades possamos enxergar a 
vastidão do poder de todos e suas contribuições em diversas áreas e no jeito de cada um ver e 
sentir o mundo ao redor. 

Assim, fortalecendo a cultura alternativa - aficionados por tecnologia, games, HQ�s, 
RPG, Animes, Cosplay, Swordplay, etc. - fomentam-se meios de discussão em várias vertentes 
da arte, da estética e da sociedade, fortalecendo o vínculo social e promovendo o debate em 
favor das minorias. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis 
e solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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