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PROJETO DE LEI 01-00494/2014 do Vereador David Soares (PSD)
"Dispõe sobre o programa Jovem Cineasta no Município de São Paulo e dá outras
providências.
Art. 1º- Dispõe sobre o programa Jovem Cineasta, por meio de qualificação profissional
na área de cinema, entre outras modalidades, para inclusão social de jovens adolescentes.
Art. 2º - Poderá o Executivo firmar convênios ou parcerias entre instituições públicas
e/ou privadas para realização dos cursos e aplicação das aulas aos jovens interessados.
Paragrafo 1º: As empresas conveniadas a participarem do programa de inclusão ao
Jovem Cineasta disponibilizarão um espaço de tempo para os jovens desenvolverem seu
talento, conforme grade curricular de inscrição do curso, por no mínimo uma hora diária na
empresa conveniada.
I. As empresas que aderirem ao programa poderão obter do Executivo incentivos
fiscais ou parafiscais.
II. Não poderão ser cobrados valores de inscrição, salvo material didático para
aplicação do conteúdo, desde que seja um valor irrisório.
Paragrafo 2º: O órgão Legislativo e Executivo que disponibilizar em seus
departamentos, rádio ou tv, deverá disponibilizar espaço aos aprendizes de, no mínimo uma
hora diária a critério do órgão.
Paragrafo 3º Os concluintes dos cursos de cineasta , terão seis meses disponíveis para
realizar seu estágio, pós conclusão do curso.
Art. 3º - Os interessados deverão atender aos seguintes requisitos para inscrição.
I. Ter entre 12 (doze) e 21 (vinte e um) anos de idade.
II. Está devidamente matriculado em ensino regular.
III. Residir no Município do curso de origem.
Art. 4º Poderão ser ministrados os seguintes cursos:
I. Formação Livre em Roteiro
II. Formação Livre em Direção de Arte
III. Interpretação para Cinema
IV. Cinema Teens
V. Cinema
VI. Documentário
VII. Assistência de Direção
VIII. Estudos de Direção
IX. Assistência de Direção
X. Roteiro para Série de TV
XI. Formação Livre em Roteiro

XII. Roteiro para TV
XIII. Direção de Fotografia
XIV. Direção de Fotografia Avançado
XV. Direção de Fotografia
XVI. Maquiagem Cinematográfica
XVII. Direção de Arte
XVIII. Introdução prática em Efeitos Especiais
XIX. Edição
XX. Som para Cinema e TV
XXI. Produção Executiva para cinema e TV
XXII. Criação Literária
Art. 5º O período de conclusão de cada curso será estipulado por seus idealizadores de
acordo com grade horária de cada disciplina curricular.
Art. 6º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações
orçamentárias suplementares próprias se necessário.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/11/2014, p. 119
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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