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PARECER Nº 505/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0667/2013. 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato (PROS), 

dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de vídeo educativo no início das sessões de 
cinema, de peças teatrais ou eventos culturais realizados no Município de São Paulo, e dá 
outras providências. 

De acordo com a propositura, será obrigatória a apresentação de vídeo educativo cujo 
conteúdo incentive a preservação do meio ambiente e a valorização do respeito às pessoas, 
em especial as crianças e aos idosos, a ser projetado na abertura das sessões de cinema, 
peças teatrais, e eventos culturais com no mínimo dois minutos de duração. 

Depreende-se da justificativa do autor que a presente proposição pretende informar 
sobre o meio ambiente e disseminar conhecimento essencial em prol da manutenção dos 
biomas, em contraponto aos fenômenos de aquecimento global, degradação das geleiras, 
emissão de gases poluentes, derrubadas das florestas, e neste sentido agregar forças dos 
cidadãos de diversas classes sociais, e em especial formadores de opinião, para a 
preservação. 

A iniciativa pretende também fomentar o respeito às relações humanas, em especial a 
valorização das crianças e idosos. 

A Comissão de Politica Urbana Metropolitana e Meio Ambiente, após a realização de 
duas audiências públicas emitiu parecer favorável à sua aprovação, mediante a apresentação 
de um substitutivo em consonância com a proposta original e acrescenta a possibilidade da 
utilização de recursos advindos de incentivos previstos em leis estaduais e municipais para a 
realização do vídeo educativo proposto. 

Diante do exposto e considerando o relevante interesse público somos favoráveis à 
aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 08/04/2015 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Atílio Francisco (PRB) 
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Senival Moura (PT) - Relator 

Vavá (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/04/2015, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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