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PARECER N° 980/08 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14/07. 
De autoria dos n. Vereadores Soninha, Chico Macena, Eliseu Gabriel, Carlos Neder, 
Beto Custódio, Antonio Donato, Aurélio Nomura, Carlos Alberto Bezerra, Claudete 
Alves, João Antonio, José Américo, Noemi Nonato, Paulo Fiorilo, Paulo Frange, Wadih 
Mutran, José Police Neto, Senival Moura e Juscelino Gadelha, visa o projeto instituir a 
Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão Comunitária e da Democratização dos 
Meios de Comunicação no Município de São Paulo, e dá outras providências. 
A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer de legalidade, por entender que o 
PL encontra amparo no Regimento Interno desta casa a na Lei Orgânica do Município 
(fls. 06). 
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente, 
afirmando que a propositura contribui para a concretização da obrigação do Executivo 
desenvolver o Plano Diretor de Radiodifusão Comunitária seguindo as diretrizes da Lei 
13.885/04 que estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico. 
No âmbito que esta comissão deve analisar, entendemos que com a evolução dos 
meios de comunicação surgem novas formas de utilização da mídia no processo de 
mudança de comportamento dos indivíduos que compõem as comunidades, que, na 
verdade, nascem dos próprios atos comunicativos e deles dependem para sua 
sobrevivência. Entre os veículos de comunicação que funcionam como instrumento de 
aprendizagem, o rádio possui o poder de envolver as pessoas e impulsionar as 
alterações de atitudes que se buscam através da transmissão de mensagem. As rádios 
comunitárias transformam-se assim, além de outras funções, numa estratégia 
educativa e cultural das minorias para o exercício pleno da cidadania e para o processo 
de conscientização individual e coletivo. 
Em face do exposto, FAVORÁVEL é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes,  em 27/08/08. 
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