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JUSTIFICATIVA AO PL 489-2011
O presente projeto de lei dispõe sobre a apresentação de artistas de rua em vias,
cruzamentos, sinais públicos, parques e praças públicas no município de São Paulo.
A arte livremente apresentada nas ruas e parques da cidade é manifestação cultural e
como tal deve ser preservada e estimulada.
A apresentação dos artistas de rua, mediante inclusive a passagem de chapéu, é
prática milenar que enche de alegria, sons e imagens a cidade. O município se aquece
e se embeleza com a prática artística. Cria-se, através da arte nas ruas e parques,
relações mais fraternas, afetivas, emotivas e solidárias entre os cidadãos. Além disso,
democratiza-se o acesso à arte, disponibilizando-a gratuitamente aos transeuntes.
A Constituição Federal no art. 5º, inciso IX, diz que a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação é livre e independe de censura ou
licença.
E o art. 216 que: “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
...
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;”
Tal como previsto em nossa Carta Magna o art. 192 da Lei Orgânica paulistana
estabelece que o Município adotará as medidas necessárias para a preservação das
manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural.
E o art. 195 dispõe que: “O Município estimulará, na forma da lei, os empreendimentos
privados que se voltem à criação artística, à preservação e restauração do patrimônio
cultural e histórico.”
Esta propositura visa proteger os artistas de rua, garantindo sua livre expressão no
espaço público, respeitada a livre circulação e integridade de logradouros e áreas
verdes.
Assim sendo, em defesa dos artistas do Brasil, pedimos e esperamos de nossos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei."

