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PARECER N° 2039/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 502/2017 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira dispõe sobre 
a proibição de participação de crianças e adolescentes em bailes Funk e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
Legalidade na forma de substitutivo. 

O autor, em sua justificativa (fl.02), refere que os bailes Funk tornaram-se atrativos 
para crianças e adolescentes, atualmente. Entretanto reportagens de mídias sociais, televisivas 
e impressas, mostram que o Baile Funk é um local com exposição de nudez, consumo de 
drogas e bebidas alcoólicas, bem como, incentivo a atos violentos, como estupros. 

A Lei Federal, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, (Lei 
nº8069/1990) prescreve a importância do acompanhamento de adulto responsável a crianças 
em locais de diversão e espetáculos, bem como responsabiliza o dono do estabelecimento de 
shows, caso não especifique ou deixe claro a faixa etária. 

(In verbis) 

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o 
que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre 
sua participação no espetáculo: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a 
autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias. 

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito 
de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, 
favorável é o parecer  nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 30/10/2019. 

Ver. Edir Sales (PSD) - Presidente 

Ver. Gilberto Natalini (PV) 

Ver. Milton Ferreira (PODE) 

Ver. Noemi Nonato (PL) - Relatora 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/10/2019, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


