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DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA “VIRADA SOCIAL”
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E, DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. Io - Fica instituída, no âmbito do Município de São Paulo, a Virada Social,
consistente em programação cultural destinada à realização de manifestações das
diversas expressões artísticas e culturais, tendo como prioridade a participação de
pessoas com deficiência.
Art. 2o - São objetivos da Virada Social:

I - trazer reconhecimento e visibilidade para o trabalho realizado pelos artistas com
deficiência;
II - propiciar programação ampla que abranja diversas manifestações artísticas e
culturais;

III - facilitar a inclusão social de pessoas com todos os tipos de deficiência;
IV - promover práticas inclusivas com os diversos setores da sociedade, para garantia
dos direitos humanos.

Art. 3° - A Virada Social deverá ser realizada atendendo os seguintes critérios:

I - 120 horas de programações culturais, artísticas e sociais;
II — preferencialmente no mês de setembro;
III - a programação acontecerá na Avenida Paulista, na Praça da ^República, no
Theatro Municipal, na Praça do Patriarca, no Largo da Batata, no Vale do
Anhangabaú, nas Casas de Cultura, nos Centros Culturais, e nos demais Teatros
Públicos da Cidade;
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IV - serão realizadas programações paralelas em ONGs, Fundações e demais
instituições culturais privadas.

Art. 4o - Deverá a Prefeitura Municipal garantir a infraestrutura necessária para a
realização da Virada Social, compreendendo, dentre outros:
I - fiscalização e segurança pública;
II - ordenação do sistema viário;

III - postos médicos e resgate móvel;
IV - banheiros químicos;
V - locais para disposição e coleta de resíduos gerados, preferencialmente segregados
para encaminhamento à reciclagem;

VI - limpeza.
Art. 5o - Deverá ser dada ampla divulgação à programação da Virada Social, por meio
de equipamentos mobiliários e transportes públicos, de sitio na rede mundial de
computadores e publicações impressas.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãp.
São Paulo, 22 de outubro de 2019

Quito Formiga
Vereador
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JUSTIFICATIVA

A Virada Social tem como principal objetivo trazer reconhecimento e
visibilidade para o trabalho realizado pelos artistas com deficiência, e facilitar a
inclusão social de pessoas com deficiência, respeitando as necessidades individuais e
sociais, produzindo e compartilhando experiências e conhecimentos nas áreas de
educação, arte e cultura inclusiva.
A Virada Social toma como modelo o recém-realizado “Sem Barreiras - Festival
de Acessibilidade e Artistas com Deficiência”, promovido pela prefeitura de São Paulo
com apoio das instituições Casa das Rosas, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural,
Japan House, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Sesc e SESI, entre os
dias 17 e 22 de setembro de 2019. O Festival, além de se mostrar um sucesso de
público, mostra a importância fundamental da promoção de inclusão cultural e social de
pessoas com deficiência, apontando para o grave erro de não termos um Festival com
esses objetivos no Calendário oficial da Cidade.

Além disso, construir, articular, promover e implantar práticas e políticas
inclusivas com os diversos setores da sociedade, para garantir os direitos humanos,
prioritariamente das pessoas com deficiência, pois estas possuem o direito de serem
integradas na sociedade e em todos os meios sociais, deve ser tomado como objetivo
imprescindível da Municipalidade.

Pelos fatos acima expostos e em face da relevância da matéria a ser regulada,
apresento o Projeto de Lei e conto com o apoio dos Pares para sua aprovação.
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