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PARECER N° 436/2016  DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 57/2011. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Quito Formiga, autoriza o 
Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU aos imóveis 
que especifica e dá outras providencias. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à propositura. 

Para o autor há um tratamento desigual quanto à cobrança do tributo IPTU, entre os 
espaços destinados as religiões convencionais e os análogos de cultos de matriz africana, 
embora todos sejam praticados dentro do mesmo território urbano. A proposta ora apresentada 
pretende conceder isenção de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU para imóveis utilizados 
por centros espiritas e religiões de matriz africana e afro brasileira, sendo uma forma de 
tratamento de maneira igual a todos os espaços destinados ao culto e a prática religiosa e, 
portanto, uma oportunidade de regularização desta incoerência injustificável. 

Ainda na atualidade persistem preconceitos em relação às religiões de matriz africana, 
afro brasileiras e espiritas, embora pela Constituição de 1988 esteja assegurada a laicidade do 
Estado, o direito de liberdade a qualquer crença, culto e/ou religião e de organização religiosa, 
e a proibição que o Estado estabeleça alianças de dependência com qualquer culto. Somente 
pela intensa mobilização do movimento negro, que buscava a reparação do Estado, pelos 
séculos de escravidão e a reavaliação do papel dos afrodescendentes na historia brasileira, 
houve o reconhecimento das manifestações afro-brasileiras. Apesar de todos os dispositivos 
constitucionais, ainda persistem manifestações de intolerância religiosa, nos meios de 
comunicação e outros, principalmente na associação de ideias repressivas e/ou de que o 
demônio e o mal estão representados nas práticas e cerimonias das religiões de matriz 
africana. Cabe a consideração de ser tradicionalmente a prática religiosa importante para a 
comunidade como um dos espaços coletivos de convivência, de expressão e de lazer. 

Diante desta situação é possível refletir sobre a importância de medidas que visem 
contribuir para o reconhecimento da liberdade religiosa e de incentivo para interpretação 
igualitária, entre todas as religiões e cultos, sobre seus direitos nas ações e isenções fiscais 
adotadas pela administração pública municipal. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência entende-
se que a propositura é meritória e deve prosperar e pelas razões expostas o parecer é 
favorável. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Sala da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, em 30/03/2016. 

Reis - PT - Presidente 

Claudinho de Souza - PSDB 

Valdecir Cabrabom - PTB 

Toninho Vespoli - PSOL 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/03/2016, p. 148 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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