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 PARECER Nº 646/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 074/12  
Trata-se do Projeto de Lei nº 74/11, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que 
visa dispor sobre a instalação de câmeras de vigilância em casas noturnas de 
diversão e lazer no Município de São Paulo e dá outras providências.  
A proposição, segundo sua justificativa, visa dispor sobre a instalação de 
equipamento de registro de imagens no interior de casas de diversão noturna, tais 
como clubes, boates e similares, assim como o seu uso e a disponibilização 
somente para as autoridades legalmente constituídas, estabelecendo critérios 
gerais esse tipo de estabelecimento.  
Pretende-se com a medida, além de fixar a regra geral para o que já ocorre nesse 
tipo de estabelecimento, trazer mais segurança aos frequentadores e ao munícipe 
em geral, que terá a certeza de que infratores serão alcançados pelas autoridades.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-
se pela Legalidade, em 11/01/2012, por meio do Parecer nº 427/2012.  
Nos dias atuais, o monitoramento das atividades nos ambientes privados e nos 
espaços públicos e até mesmo nos veículos de transporte coletivo, tornou-se uma 
prática recorrente. Além disso, a tecnologia de dispositivos móveis tais como 
aparelhos celulares, tablets e similares, possibilita a captura e o registro de 
imagens a qualquer momento.  
Nesse sentido, a medida visa contribuir para a segurança dos munícipes em 
estabelecimentos associados à diversão, além de garantir privacidade na utilização 
das imagens. Portanto, considerando os aspectos meritórios contidos na proposição 
em apreço, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 74/12.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
23/05/2012  
Carlos Neder – PT  
Chico Macena – PT  
Dalton Silvano - PV  
Juscelino Gadelha – PSB  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva - Relator – PR  
 


