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PARECER N° 994/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PROJETO 
DE LEI N° 74/2012.  
Objetiva o presente Projeto de Lei nº 74/12, de autoria do nobre vereador Abou 
Anni (PV), manter sistema de captação para registro de imagens do exterior e 
interior nos estabelecimentos como casas noturnas de diversão e lazer, boates, 
casas de “Drinks” e congêneres, que funcionarem após as 22 (vinte e duas) horas.  
Os equipamentos de captura e registro imagens deverão possuir resolução 
suficiente para identificação dos presentes. Mesmo sendo os captadores ocultos, o 
local onde estiverem instalados deverão exibir o aviso visível informando aos 
usuários sobre a gravação.  
As imagens gravadas não poderão ser divulgadas ou veiculadas de qualquer forma, 
somente poderão ser utilizadas em caso de cometimento de ilícito de qualquer 
natureza, para os devidos fins de direito.  
As imagens deverão ser preservadas no mínimo por noventa dias. O descarte ou 
perda das imagens antes do prazo estipulado acarretará multa aos infratores no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  
Justifica o Autor que a gravação de imagens no interior das casas noturna virá 
trazer mais segurança aos frequentadores e ao município em geral, que terá a 
certeza de que os infratores serão reconhecidos pelas autoridades.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se pronunciou pela 
LEGALIDADE da proposição.  
Após a matéria foi remetida a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente a qual se manifestou favoravelmente consignando que a medida visa 
contribuir para a segurança dos munícipes em estabelecimentos associados a 
diversão, além de garantir privacidade na utilização das imagens.  
No que concerne aos aspectos de mérito atinentes à Comissão Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, a presente iniciativa é de 
interesse público e medida de segurança a população, por conseguinte não 
encontramos óbices que impeçam o seguimento da mesma.  
Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto de lei n° 74/2012.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 27/06/2012  
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