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PARECER CONJUNTO Nº 216/2015 DAS COMISSÕES DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; DE  E FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 273/2014 

Objetiva o presente PL 273/2014, de autoria do Vereador Netinho de Paula (PC do B), 
a proibição de utilização de recipientes de vidro para conter bebidas de qualquer natureza em 
estabelecimentos com capacidade de lotação igual ou superior a 250 (duzentas e cinquenta) 
pessoas e com exercício de atividades geradoras de público, no âmbito do Município de São 
Paulo. De acordo com o texto apresentado, a proibição incluirá os estabelecimentos que 
desenvolvem as seguintes atividades, entre outras assemelhadas: 

I - cinemas, auditórios, teatros ou salas de concerto; 

II - "buffet", salões de festas ou danças; 

III - ginásios ou estádios; 

IV - recintos para exposições ou leilões; 

V - museus; 

VI - bares, lanchonetes e choperias; 

VII - casas de música, boates, discotecas e danceterias; 

VIII - autódromo, hipódromo, velódromo e hípica; 

IX - clubes associativos, recreativos e esportivos. 

Argumenta o proponente, na justificativa apresentada, que o objetivo é "defender o 
bem-estar da coletividade, na medida em que pretende tutelar a segurança dos frequentadores 
de estabelecimentos como as casas de música, boates, discotecas e danceterias, evitando 
incidentes ocasionados com copos de vidro". 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia ressalta que a iniciativa é oportuna e de interesse público e, portanto, manifesta-
se FAVORAVELMENTE à respectiva aprovação. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à aprovação do projeto, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 04.03.2015. 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA. 

Toninho Paiva - PR 

Marco Aurélio Cunha - PSD 

Vavá - PT 

Atilio Francisco - PRB 
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Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ota - PROS 

Milton Leite - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2015, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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