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JUSTIFICATIVA - PL 0262/2019 
Criada em 2012 com o objetivo de chamar a atenção da população Paulistana para 

questões ambientais, de sustentabilidade, cidadania, governança, participação e políticas 
públicas. A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental apresenta ao público uma farta gama de 
produções audiovisuais que reúnem qualidade cinematográfica com análise de questões 
socioambientais a fim de democratizar cada vez mais à população o acesso às discussões 
destes temas. 

A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental ocorre anualmente na Cidade de São Paulo 
com programação inteiramente gratuita seguida de debates sobre as temáticas apresentadas. 

A cada nova edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, são disponibilizados 
um número maior de salas de exibição, temas e filmes de diferentes nacionalidades, muitos 
deles inéditos no Brasil, além de filmes de produção nacional. 

Além dessas atividades, a Ecofalante realiza a Mostra Escola que promove a formação 
de professores e exibições de filmes seguidos de debates em escolas públicas e privados da 
cidade ao longo de todo o ano letivo. O evento conta com apoio da ONU Meio Ambiente, do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), organizações do Terceiro 
Setor, empresas privadas e do Poder Público para sua realização e já impactou diretamente 
mais de 270 mil pessoas, representando um dos maiores e mais importantes eventos sobre o 
tema no mundo, trazendo o incentivo e enriquecimento das discussões inevitáveis e inadiáveis 
sobre a sustentabilidade e meio ambiente no Brasil e no mundo. 

Desde 2016, o evento principal da Mostra Ecofalante acontece no mês de junho, 
começando na semana do meio ambiente e prosseguindo por 15 dias em vários cinemas e 
espaços culturais e educacionais da cidade. 

Agradecendo a inestimável contribuição do grupo de organização da Mostra Ecofalante 
de Cinema Ambiental com as informações necessárias para a elaboração da presente 
propositura. 

Diante do exposto, verificado o relevante interesse público e social demonstrado na 
presente proposta, acreditamos ser meritório o objeto desta proposta de Lei e pedimos o apoio 
aos Nobres Colegas Vereadores a fim de vê-la prosperar. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 67 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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