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PARECER N° 910/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 07/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Netinho de Paula e Laércio 

Benko, dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo, da 
Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, e dá outras providências. 

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

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável.  

No que cabe a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando a relevância 
do da criação de um espaço para a discussão e debate dos assuntos e questões relacionados 
à liberdade de religião e de direitos humanos fundamentais. Estabelece ainda competência à 
Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa de realização de estudos e debates e de 
encaminhamento de providências relativas à: acompanhamento de políticas públicas relativas à 
liberdade de religião e aos direitos humanos fundamentais; harmonização da liberdade de 
expressão e liberdade religiosa; promoção de ações em defesa das religiões para a liberdade 
de culto e contra a intolerância religiosa; acompanhamento, discussão e proposições 
legislativas correlatas ao tema; elaboração de estatutos, protocolos de intenções e outros 
documentos, nos termos regimentais e promoção de debates, divulgação e esclarecimento de 
conteúdos e matérias relacionadas à Liberdade Religiosa e aos Direitos Humanos 
Fundamentais.  

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e em função dos argumentos apresentados deve prosperar, 
sendo, portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 01.06.2016. 

Ver. Reis (PT) – Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB)  

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) - Relator 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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