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PARECER N° 644/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 558/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Noemi Nonato e Laercio 
Benko 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. 

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

A Comissão de Política Urbana Metropolitana, e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável. 

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. 

Observemos que aspectos do projeto, já estão previstos em legislação municipal 
existente, exemplificando: 

A Lei Municipal Nº 14072/2005, que autoriza a Companhia de Engenharia de Tráfego - 
CET a cobrar pelos custos operacionais de serviços prestados em eventos, relativos à 
operação do sistema viário. projeto que dispõe sobre o fechamento das ruas 

A lei Municpal Nº 16.439/2016,que dispõe sobre a restrição à circulação em vilas, ruas 
sem saída e ruas sem impacto no trânsito local. 

A lei Municpal Nº 15947/2007 que dispõe sobre as regras para comercialização de 
alimentos em vias e áreas públicas - comida de rua. 

Há que se considerar, que o grau de fragmentação em termos de legislação iriam 
dificultar mais ainda a vida daqueles que estão a propor a pregação. 

Posto isto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não deve prosperar, 

Portanto, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/05/2018. 

ELISEU GABRIEL 

ARSELINO TATTO - Relator 

CLAUDINHO DE SOUZA 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 

TONINHO VESPOLI 

ZÉ TURIN 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2018, p. 92-93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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