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PARECER Nº 1704/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 590/2017. 

A presente proposição, de autoria da Vereadora Rute Costa, dispõe sobre a inclusão 
de shows musicais, peças teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos cristãos na 
programação da Virada Cultural, e dá outras providências. 

Na justificativa, a autora argumenta que a cultura cristã, mesmo sendo de segmento 
religioso, é muito influente e estimulante, que frequentemente não é encarada pelos órgãos 
públicos como uma manifestação cultural(...). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, com texto substitutivo tendo em vista apropriar a forma da propositura, 
originalmente apresentada como alteração de PL 172/2013, em tramitação. Neste caso, como 
o projeto já foi aprovado em primeira discussão (07/12/2016), a alteração deveria acontecer 
através de substitutivo ou emenda apresentados antes da segunda discussão do referido 
projeto no Plenário (...) (Parecer n.º 536/2018, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa, fls. 10). 

Trata-se de papel do Poder Público Municipal a proteção das manifestações religiosas, 
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do 
processo de formação da cultura nacional (Lei Orgânica do Município, art. 193, inciso II). 

A Secretaria Municipal de Cultura possui, entre outras, a finalidade de incentivar, apoiar 
e difundir os costumes e as manifestações das culturas populares e tradicionais, afro-
brasileiras, indígenas, imigrantes, entre outras representantes da diversidade de expressões e 
identidades culturais existentes na cidade; desenvolver programas e atividades de difusão das 
linguagens artísticas, fortalecendo atividades culturais das diversas formas de manifestação 
(Decreto 58.207, de 24 de abril de 2018,  art. 2°, incisos VI e VII). 

Vale ressaltar que na edição do evento "Virada Cultural" realizada em 19 e 20 de maio 
de 2018, houve programação referente à música gospel no Centro Esportivo Tietê, Zona Norte 
da cidade. 

Quanto aos aspectos a serem analisados pela Comissão de Administração Pública, 
destacamos que a matéria em epígrafe é oportuna e meritória. Portanto, esta Comissão é de 
parecer favorável ao projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Elaboração Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 31 de outubro de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/11/2018, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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