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Por ser uma demanda bastante crescente da população paulistana e dos turistas 
que tentam usufruir do que a cidade têm a oferecer, mas se deparam com os 
equipamentos fechados, esta presente proposta visa otimizar a utilização dos 
equipamentos públicos municipais, por meio da autorização para sua abertura em 
horário estendido, noturno e/ ou 24 horas, inclusive aos finais de semana e 
feriados. Em uma cidade global, como São Paulo, não podemos desperdiçar 
qualquer potencial turístico, cultural e comercial, mas, infelizmente, é isso que 
acontece atualmente.  
Além dos turistas, muitos munícipes, principalmente os estudantes e trabalhadores 
poderiam usufruir com maior freqüência das bibliotecas e dos museus municipais se 
eles não permanecessem abertos apenas no horário comercial, onde a maioria das 
pessoas estão ocupadas com suas atividades rotineiras.  
O PL pretende ainda ampliar o horário de abertura de diversos equipamentos 
públicos da cidade, como os CEUs, os Teatros e os Parques Municipais. Isso faria 
com que a oferta de espaços públicos para a prática de atividades culturais, 
esportivas e de lazer na cidade de São Paulo fosse significativamente ampliada, 
principalmente em regiões que não dispõem de locais apropriados para a esses 
tipos de atividades. A pouca oferta de espaços públicos para realização de 
atividades culturais e esportivas também é uma das causas de conflitos presentes 
em algumas regiões, como o caso recente dos “baile funks” ou mesmo dos 
“skatistas noturnos” da Praça Roosevelt. A ampliação do horário de funcionamento 
destes equipamentos poderá também gerar uma maior apropriação destes pela 
comunidade local, pois faria com que fossem utilizados por quem hoje não costuma 
freqüentá-los regularmente.  
Este projeto, além de estimular o uso dos equipamentos públicos no período 
noturno e por quem não costuma freqüentá-los regularmente, visa também 
estimular o turismo cultural e artístico. Por ser uma das maiores cidades do Mundo 
e um dos maiores centros financeiros do continente, São Paulo é um dos principais 
destinos do chamado “turista de negócios”, no entanto, esse potencial ainda é 
muito pouco aproveitado, visto que muitos locais permanecem fechados após o 
horário comercial e a cidade dispõe de poucos serviços turísticos no período 
noturno e nos finais de semana e feriados.  
No sentido de reverter este quadro e pela importância do tema, solicito a aprovação 
do presente projeto pelos meus Nobres pares.  
 


