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PARECER 477/2016  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007/2015. 

O presente projeto de resolução, de autoria dos nobres Vereadores Netinho de Paula e 
Laércio Benko, dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal da Cidade de São 
Paulo, da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, fica criada a Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, 
em caráter temporário até o término da presente legislatura, com a finalidade de criar um 
espaço para discussão e de debate sobre os assuntos e questões relacionadas à liberdade de 
religião e aos direitos humanos fundamentais. 

Os Autores argumentam que a nossa sociedade vive um momento onde o debate e o 
diálogo sobre a liberdade religiosa tornam-se cruciais para que possamos preservar os 
avanços democráticos e compreender o papel do Estado que é laico, na garantia deste direito 
humano. 

Também justificam que a Frente Parlamentar terá o papel de promover ações em 
defesa das religiões para a promoção da liberdade de culto e contra a intolerância religiosa, de 
modo que todos os templos, terreiros e espaços de culto religioso tenham tratamento 
equânime. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de excluir o art. 9º do 
projeto de lei, pois sua redação impõe obrigação à Mesa Diretora. 

Tendo em vista que o projeto de resolução pretende realizar estudos, debates e ações 
para a promoção da liberdade religiosa, quanto ao mérito, a Comissão de Administração 
Pública é FAVORÁVEL ao projeto de resolução, na forma do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 30 de março de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/04/2016, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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