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JUSTIFICATIVA - PL 0594/2019 

A Comunidade Samba da Praça Grajaú - SDPG, teve a sua fundação em 2012 com a 
finalidade de promover uma roda de samba entre amigos, e após um curto período de tempo 
foi transformada em comunidade. 

Os mesmos já se apresentaram em rodas de samba de importantes e respeitáveis 
Comunidades, como Samba na 2, Samba da Vela, Comunidade 2 e o Samba, Oficina do 
Samba, Pagode da 27. 

Já passaram pelo Samba da Praça Grajaú incontáveis convidados, como Luciano 
Sabá, Douglas Sampa, Andreia Dias, Emerson Urso, Raquel Tobias, Samba do Leite, Grupo 
Só Vendo pra Crer, Samba Delas, Chapinha da Vela, Andrezinho Paraisópolis, Samba do Bom, 
Velha Guarda, Samba da Guarani, Samba de Todos os Tempos, Osvaldinho da Cuíca, entre 
outros. 

Hoje, a SDPG é composta pelos músicos Maurício Canela (banjo), Guga (cavaco), 
Jefferson (violão), Renato (percussão), Luís Fernando (percussão), Tubarão (surdo), Gustavo 
(pandeiro), Douglas (pandeiro), Gibi (percussão). 

Além de valorizar as raízes do Samba e também os grupos e Comunidades que 
representam a mesma bandeira a Comunidade de samba participa de inúmeros projetos 
sociais, como a arrecadação do leite, que acontece uma vez ao ano para ajudar as instituições, 
assim também como arrecadações de agasalhos, alimentos, calçados, eventos beneficentes 
como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e Dia das Crianças, além de promover o lazer, 
visando sempre o benefício do povo local e participantes. 

Sem contar que em diversas ocasiões, a Comunidade Samba da Praça Grajaú 
participou de eventos populares e beneficentes, como Feijoada Solidária em prol do Hospital 
do Câncer de Barretos, Festa Junina Amigos do Cocaia, Evento sobre Identidade de Gênero 
do Projeto Possibilidades, no Sesc Interlagos, Almoço do Bem Comunitário em prol do Lar do 
Idoso Recanto São Francisco, entre outros. 

Atualmente a roda de samba não tem patrocínio, sobrevive com doações do público e 
dos comerciantes da região. 

Muitas pessoas, de diversos pontos da cidade, se deslocam até o Grajaú para 
acompanhar as apresentações e as ações comunitárias do SDPG, que embora tenha apenas 
cerca de sete anos, já possui bastante relevância local. 

A presente preposição visa garantir que este importante evento seja inserido no 
calendário oficial da Cidade, para que o poder público passe a reconhecer sua importância e 
apoiar a sua realização. 

Por esta razão, prezados vereadores, apresentamos este projeto de Lei, para que 
possa tramitar pelas comissões competentes e ao final ser debatido e aprovado em plenário, 
como forma de reconhecer a importância dessa Comunidade de Samba. 

 

 
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.  
 


