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PARECER Nº 936/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 558/13 

 Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Noemi Nonato, que 
"dispõe sobre a utilização dos logradouros públicos para apresentação de palestras, pregações 
e manifestações religiosas no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências." 

De acordo com a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "a presente 
propositura objetiva instituir no âmbito do Município de São Paulo o direito de manifestação nos 
logradouros públicos, seja por intermédio de palestras, ou pregações em geral, desde que não 
fira as determinações e regulamentações específicas que regulam as diversas formas de 
expressão em vias públicas." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, autorizam-se os pregadores de todas as religiões a realizarem 
manifestações públicas religiosas em vias, parques e praças, observado o disposto na 
Constituição Federal. 

Objetiva-se, com a propositura, permitir a realização dos seguintes tipos manifestação: 
i - pregações; ii - palestras sobre assuntos religiosos, e afins; iii - música executada 
individualmente ou em grupo, ao vivo, com ou sem auxílio de instrumentos musicais; vi - dança 
executada individualmente ou em grupo; v - teatro; e vi - poesia e literatura religiosa 
apresentadas de forma declamada ou em exposição física das obras. 

A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 08 de junho de 2016. 

Quito Formiga - (PSDB) - Presidente 

Juliana Cardoso - (PT) - Relatora 

Andrea Matarazzo (PSD) 

Aurélio Miguel - (PR) 

Celso Jatene - (PR) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/06/2016, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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