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PARECER Nº 1631/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

667/2013. 
 Trata-se do projeto de lei nº 667/13, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, 

que 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 propositura visa disseminar conhecimento essencial em prol da manutenção dos 
biomas, em contraponto aos fenômenos de aquecimento global, degradação das geleiras, 
emissão de gases poluentes, derrubadas das florestas, e assim agregar forças dos cidadãos 
de diversas classes sociais, e em especial formadores de opinião, para a preservação, além de 
cumprir a função de fomentar o respeito às relações humanas, em especial salientando os 
benefícios de se valorizar as crianças e os idosos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa pronunciou-se pela 
legalidade da propositura, por meio do Parecer 2302/2013, com proposição de substitutivo. 

As ações do homem sobre o meio ambiente têm provocado alterações significativas no 
planeta, as quais tendem a se agravar à medida que o nível de exploração dos recursos 
naturais se amplia. Os efeitos mais evidentes dessa transformação têm sido observados na 
mudança das condições climáticas em nível global. 

Neste sentido, a propositura configura-se como uma ação de educação ambiental e 
pode contribuir para elevar o grau de conscientização da população acerca destas questões, 
assim como para a mudança de comportamento das pessoas, tão necessária para a reversão, 
ou pelo menos para o retardamento das possíveis consequências decorrentes de tal situação. 
Dessa forma, considerando o caráter meritório da propositura, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, sugerindo, no 
entanto, a elaboração de um substitutivo, conforme o texto a seguir, para acrescentar a 
possibilidade da utilização de recursos advindos de incentivos previstos em leis estaduais e 
municipais para a realização do vídeo educativo proposto. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                       DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 667/2013. 
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 Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º É obrigatória apresentação de vídeo educativo cujo conteúdo incentive a 
preservação do Meio Ambiente e a valorização do respeito às pessoas, em especial as 
crianças e aos idosos, a ser projetado na abertura das sessões de cinema, peças teatrais, e 
eventos culturais. 

§1° O vídeo educativo de que trata este artigo deverá ter duração de, no mínimo, 02 
(dois) minutos, e será apresentado antes da atração principal. 
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§ 2° Para fins de aplicação desta Lei, eventos Culturais serão todas as apresentações 
de cinema, teatro, shows musicais, e demais eventos similares. 

Art. 2° A produção dos vídeos educativos será de responsabilidade das empresas que 
assumirem o encargo pela apresentação cultural. 

§1° Para elaboração do vídeo educativo, a empresa poderá utilizar-se de benefícios 
fiscais como doação e patrocínio, nos termos de Lei Federal, bem como de incentivos previstos 
em leis estaduais e municipais. 

§ 2° No caso da produção do vídeo educativo mediante patrocínio será vedada a 
publicidade incompatível com a preservação do meio ambiente ou a valorização do respeito às 
crianças e aos idosos. 

Art. 3° Os estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto nesta Lei estarão 
sujeitos as seguintes sanções: 

I - notificação para cumprimento em 15 (quinze) dias; 

II - suspensão do funcionamento, por 30 (trinta) dias, caso constatado o não 
cumprimento no prazo assinalado no inciso I deste artigo; 

III - cassação de alvará de Licença e Funcionamento para o estabelecimento na 
reincidência da irregularidade. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 03/12/2014. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Dalton Silvano - (PV) 

José Police Neto - (PSD) - Relator 

Nabil Bonduki - (PT) 

Toninho Paiva 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2014, p. 140 
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