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A presente propositura justifica-se pelo fato de estabelecimentos, como casas 
noturnas, onde o som está sempre em alto volume, além da grande quantidade de 
pessoas em seu interior, tornar praticamente impossível a localização de uma 
pessoa requisitada por autoridade ou familiares.  
Citamos alguns exemplos para justificar a presente propositura: um sujeito 
estaciona o seu veículo próximo à casa noturna e adentra a este recinto. Seu 
veículo é depredado e lhe é furtado diversos objetos pessoais. A Policia Militar é 
acionada por transeuntes que analisam o documento do veículo e encontram os 
dados da residência do sujeito. A PM liga para a residência e localiza os parentes da 
vítima. Os parentes comparecem ao local, porém a chave do veículo está em poder 
do sujeito que está na casa noturna. Os familiares não conseguem encontrá-lo, O 
gerente da casa noturna não permite o acionamento sonoro para convocá-lo a 
comparecer na portaria. Os familiares e a PM aguardam o sujeito até o final da 
festa para encontrá-lo.  
Ao analisar este caso concreto, vemos que a presente propositura possui 
fundamento fático e é realmente necessária. Analisamos, também, que o objetivo 
não é a contínua interferência de festas ou de eventos, mas sim a interferência 
somente quando requisitada por autoridade competente e quando realmente se 
fizer jus para tanto.  
Até porque, nos dias atuais, quase a totalidade dos cidadãos da Capital paulista 
possuem telefone celular e no caso, uma ligação para o sujeito na casa noturna iria 
resolver. Porém, podemos nos deparar com situações onde o indivíduo está sem o 
celular, ou não o possui, ou foi furtado, ou até mesmo não escutou ou sentiu que o 
telefone tocava. E nestes casos, teríamos o respaldo da Lei para resolver diversas 
situações.  
Deste modo, dada a relevância e, sobretudo, por tratar-se de Projeto de interesse 
de toda a sociedade paulistana, solicito a meus nobres pares que corroborem para 
sua aprovação.  
 


