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JUSTIFICATIVA - PL 0634/2019 

A presente propositura tem como objetivo incluir no Calendário do município de São 
Paulo, a ExpoCatólica que é a principal Feira de negócios do segmento católico no país. 

Criada em 2002, a Feira é considera a segunda maior e mais importante do mundo por 
promover o mercado de livros e artigos religiosos no Brasil, além do turismo religioso, da 
música católica, arquitetura paroquial e sacra. As edições da ExpoCatólica foram anuais até 
2013, a partir de então se tornaram bienais. 

Em 2013, a ExpoCatólica foi convidada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil) a compor a programação oficial da JMJ Rio 2013 na "Jornada Mundial da Juventude" 
na Cidade do Rio de Janeiro. O evento aconteceu no Centro de Exposições "Riocentro" e 
contou com a ilustre presença do Santo Padre, o Papa Francisco, para o seu encontro com os 
voluntários da "Jornada". 

A feira Expõe e movimenta produtos e serviços de em média 200 expositores 
responsáveis pelas diversas atividades da igreja. Com um público- alvo qualificado, a ultima 
edição da exposição teve em média 30 mil visitantes e milhares de compradores com 
movimento de R$ 25 milhões durante e R$ 75 milhões após o evento. 

A ExpoCatólica vai além dos negócios, o evento conta com congressos e Workshops 
para formação e capacitação de agentes de comunicação, liderança, fotografia religiosa e 
outros. A feira oferece entretenimento para os visitantes, com participação de diversas 
personalidades católicas. 

Em quatro dias de feira, a ExpoCatólica reúne as principais tendências destinadas ao 
público católico, com novidades de mercado, promovendo geração de negócios que 
contribuem para a evangelização. 

Assim, submeto este projeto de lei para análise e aprovação. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


