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PARECER Nº 582/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0483/2010. 
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena (PT), permite que 

qualquer pessoa fotografe ou registre de qualquer forma locais públicos municipais, de 
circulação aberta ao público e de uso comum do povo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, fica permitido a qualquer pessoa  fotografar, filmar ou 
registrar de qualquer outra forma todos e quaisquer locais públicos municipais, de circulação 
aberta ao público e de uso comum do povo, tais como os parques municipais, as ruas, as 
avenidas e os terminais de transporte coletivo sem a necessidade de autorização ou 
comunicação prévia. Deverão ser respeitados os direitos autorais, o direito à segurança 
individual e coletiva, o direito à imagem, à privacidade e à intimidade dos servidores públicos e 
de demais munícipes que se encontrarem no local, bem como a regulamentação interna de 
cada órgão público. 

Nos locais mencionados haverá adequada comunicação visual informando que é 
permitido fotografar, filmar ou registrar de qualquer outra forma o respectivo ambiente sem a 
necessidade de autorização ou comunicação prévia. 

Depreende-se da justificativa do autor que a medida objetiva evitar que  haja o 
impedimento indiscriminado para que todo cidadão possa registrar sons ou imagens em locais 
públicos municipais de livre circulação. Não havendo restrição normativa à circulação de 
pessoas nesses locais, preserva-se o direito de qualquer pessoa efetuar registros de imagens 
e/ou sons, que até poderão servir para eventuais comprovações de infrações ou 
irregularidades que vierem a ser cometidas. 

Em face do exposto e considerando que a iniciativa se reveste de relevante interesse 
dos munícipes e turistas que visitam a cidade de São Paulo, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do 
projeto. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 15/04/2015 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Atílio Francisco (PRB) 

Adolfo Quintas (PSDB) 

Marco Aurélio Cunha (PSD) 

Ricardo Young (PPS) 

Senival Moura (PT) 

Vavá (PT) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/04/2015, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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