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PARECER N° 1973/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 253/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Data Municipal comemorativa ao renomado 
artista Mazzaropi, a ser realizada anualmente no dia 09 de abril, e dá outras providências. 

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

Segundo a justificativa do projeto, verifica-se a grande importância deste artista que 
difundiu a figura do caipira no cenário nacional, que além de um grande ator, Mazzaropi 
também foi diretor, cineasta e roteirista, produzindo ao longo de sua vida mais de 30 filmes. Na 
época o cenário era todo favorecido aos heróis estrangeiros, mas Mazzaropi como empresário 
de cinema mostrou o seu valor inestimável com filmes inspiradores para a comédia nacional. 

Amácio Mazzaropi era um visionário. Foi o primeiro produtor e diretor do Brasil a 
fiscalizar pessoalmente o andamento de seus filmes no circuito. Estabeleceu um elo entre o 
cinema brasileiro e suas plateias a partir dos anos 1950, época do crescimento econômico e do 
boom industrial de São Paulo, época do êxodo rural enorme, na qual camponeses se mudam 
para as cidades para trabalhar na construção civil. Nesse momento, essas pessoas matam 
suas saudades do campo vendo os filmes de Mazzaropi, que criou uma relação de 
identificação ao difundir a figura do caipira. 

Mazzaropi compreendeu como ninguém todo o processo do cinema, na atualidade 
seus filmes ainda são exibidos na TV com grande sucesso, mesmo entre os que não tinham 
nascido quando ele morreu. 

Em virtude 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 parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/10/19 

Eliseu Gabriel (PSB)  Presidente 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT)  Relator 

Beto do Social (PSDB) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Gilberto Nascimento (PSC) 

Jair Tatto (PT) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/2019, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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