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PARECER Nº 672/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 590/2017 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, visa incluir shows 
musicais, peças teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos cristãos na programação da 
Virada Cultural. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
parecer pela legalidade, observando que, "a despeito de o projeto ter por objeto a alteração da 
‘Lei Municipal nº 172/2013’, verifica-se não existir essa norma em nosso ordenamento jurídico, 
mas tão somente o Projeto de Lei nº 172/13, de autoria dos nobres Vereadores Andrea 
Matarazzo e Floriano Pesaro, que institui a Virada Cultural e dá outras providências e foi 
aprovado em primeira discussão na 406ª Sessão Extraordinária da 16ª Legislatura, realizada 
no dia 7 de dezembro de 2016". Nesse sentido, foi apresentado substitutivo "a fim de tornar 
esta propositura autônoma - estabelecendo, sem qualquer remissão a outra lei ou projeto, a 
obrigatoriedade de shows musicais, peças teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos 
cristãos na Virada Cultural". 

Quanto ao aspecto estritamente financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as 
despesas com a execução da Virada Cultural não precisarão ser alteradas apenas pelo fato de 
se garantir a inclusão, na programação, deste ou daquele movimento, linguagem ou segmento. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/05/2019, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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