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"Altera a Lei n° 14.485 de 19 de julho de 2007 para

incluir no Calendário da Cidade de São Paulo a data

comemorativa: “Dia do Bloco Urubó.”

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1o Fica acrescido inciso ao art. 7° da Lei n° 14.485, de 19 de julho de 2007,
renumerando-se os demais com a seguinte redação:

" 05 de de fevereiro: “Dia do Bloco Urubó.”
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as ’•

disposições em contrário.
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Sala das Sessões, fevereiro 2020.
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JUSTIFICATIVA
O Bloco do Urobó foi criado em 05 de fevereiro de 2010 por amigos, com o

objetivo de espalhar a cultura do carnaval de rua na Freguesia do Ó, bairro tradicional
(clássico) da zona Norte da Cidade.
O bloco toca marchinhas canavalescas e músicas dos anos 70, 80 e 90,

contando com 127 colaboradores, passando a ser um ponto de encontro preferido
pelos foliões das mais diversas regiões da capital.

A Freguesia do Ó, que ainda guarda características do século passado, como
árvores centenárias, construções antigas e o próprio Largo da Matriz, possibilita um

clima interiorano e familiar aos foliões, contando com muitas crianças pequenas se

divertindo com spray de espuma e confete.
O Bloco não se preocupa só com folia e prazer, prega a consciência ambiental

motivo que os ensaios e desfiles do Bloco Urobó são distribuídos sacos de lixo em

torno da Praça da Matriz, orientando a coleta dos foliões sobre os produtos que
consumirem, além de campanhas nas redes sociais sobre os cuidados que os foliões
devem ter com o bairro.
Essa iniciativa contribuiría para a divulgação da cultura do Carnaval,

valorização dos bairros tradicionais da capital paulistaba, bem como com a

conscientização de cuidados com o meio ambiente, demonstrando que é possível se
divertir e cuidar do patrimônio público.
Assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação por considerar as

razões e motivos apresentados, e tendo em vista as razões descritas acima.
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