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PARECER N° 112/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 667/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, 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. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável com apresentação de substitutivo para adequação técnica da propositura. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente. 

Esta Comissão, no que concerne ao que lhe cabe analisar, considera que são de 
grande relevo as intenções imanentes à propositura, principalmente no que tange aos aspectos 
educativos. Desde os tempos imemoriais é amplamente sabido que o uso de recursos 
audiovisuais é sempre uma importante medida de conscientização social. O próprio cinema foi 
amplamente utilizado pelos mais diversos regimes políticos como instrumento de organização e 
coesão nacional, destacando-se aí os aparatos de propaganda Nacional-Socialista, Soviético, 
Estado Novista, entre outros tantos. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o nosso parecer ao substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 24/02/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/02/2016, p. 174 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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