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PARECER Nº 763/2016 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 667/2013 

O 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 emitiu parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, para retirar o § 1º do art. 2º da proposta, visto que 
ele cuida da possibilidade de obtenção de benefícios fiscais regrados em lei federal. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
Favorável, com apresentação de substitutivo para acrescentar a possibilidade da utilização de 
recursos advindos de incentivos previstos em leis estaduais e municipais para a realização do 
vídeo educativo proposto. 

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. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes foi Favorável ao substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

A propositura tem por objetivo prestar informações à sociedade em geral sobre o meio 
ambiente e sua preservação e ainda ressaltar a valorização e o respeito às crianças e idosos, 
com apresentação de vídeos educativos projetados na abertura de cinemas e outros eventos 
culturais que deverá ter duração mínima de dois minutos. Considerando que os recursos 
audiovisuais contribuem significativamente com a conscientização social, os vídeos elaborados 
com o intuito de preservação e conservação do meio, poderão possibilitar novos hábitos de 
preservação e mais respeito no convívio junto a crianças e idosos. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar. Portanto, favorável é o parecer, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 11/05/2016. 
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