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PARECER N° 247/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 590/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, dispõe sobre a 
alteração da Lei Municipal n° 172/2013, de 03 de abril de 2013 (Virada Cultural), com a 
inclusão do inciso XX no artigo 6º e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, com apresentação de Substitutivo, visando apropriar a forma da propositura, 
incluindo a proposta de forma autônoma e independente ao Projeto de Lei nº 172/2013. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável ao Substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Segundo a justificativa da autora, o presente projeto visa inserir na Virada Cultural a 
modalidade de shows musicais, peças teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos 
cristãos, levando ao público o conhecimento, conscientização e divulgação de entretenimento 
saudável e enlevo espiritual. 

No que compete a este colegiado avaliar, considera-se que a Virada Cultural deve 
garantir, a cada ano, a pluralidade de expressões culturais e que há inscrições e curadoria para 
a escolha das atrações. Embora não haja impedimento de que seja incluída alguma 
manifestação cultural que envolva cunho religioso, não é recomendável estabelecer uma 
vinculação legal de caráter religioso ao evento. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, apesar da boa intenção do presente projeto de lei, manifesta parecer contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/03/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


