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JUSTIFICATIVA - PL 0593/2019 

A Corrida de Garçons da Mooca, foi realizada pela 1a vez no ano de 2019, dentro do 
calendário oficial das festividades do Aniversário da Mooca, pela Pizzaria Sacada, em parceria 
com a Subprefeitura da Mooca. A ideia do evento é reunir garçons e garçonetes do bairro da 
Mooca e região, que mediante a doação de alimentos não perecíveis, participem de uma 
corrida entre si. 

Na corrida, os participantes, divididos nas categorias feminina e masculina, percorrem 
um circuito com obstáculos carregando uma bandeja com três copos de água e uma garrafa de 
água, que devem chegar ao final do percurso na bandeja do corredor totalmente cheios, 
conforme a marcação no copo. Caso caia algum item, o corredor é eliminado. O participante 
não pode segurar a bandeja com as duas mãos, nem pegar itens derrubados. Além disso, os 
candidatos devem estar com uniforme estipulado pela organização da prova em edital. 

Os primeiros colocados em ambas as categorias, recebem premiação determinada 
pela comissão organizadora e os vencedores troféus entre outros possíveis prêmios. 

A Mooca é um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo, bastante 
caracterizado pela predominância até hoje de imigrantes italianos e muito conhecida por sua 
intensa atividade gastronômica, devido ao grande número de bares, restaurantes, cantinas e 
pizzarias que funcionam por lá. 

Portanto, justamente o com o espírito de promover ainda mais a tradição gastronômica 
e de entretenimento do bairro da Mooca, que apresentamos o presente projeto que tem por 
finalidade instituir no Calendário Oficial de Eventos do Município de São Paulo, a Corrida de 
Garçons da Mooca, que certamente merecerá a aprovação pelos Nobres pares desta douta 
Casa de Leis. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


