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PARECER Nº 1503/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 558/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Noemi Nonato e Laércio 
Benko, visa dispor sobre a utilização dos logradouros públicos para apresentação de palestras, 
pregações e manifestações religiosas no âmbito do Município de São Paulo. 

Pelo art. 1º da propositura, fica permitida aos pregadores de todas as religiões a 
apresentação de palestras, pregações e manifestações religiosas em vias, parques e praças 
públicas, observado o disposto na Constituição Federal. 

O art. 2º estabelece que as manifestações permitidas são as seguintes: 

I - pregações; 

II - palestra sobre assuntos religiosos, e afins; 

III - música executada individualmente ou em grupo, ao vivo, com ou sem auxílio de 
instrumentos musicais; 

IV - dança executada individualmente ou em grupo; 

V - teatro; 

VI - poesia e literatura religiosa apresentadas de forma declamada ou em exposição 
física das obras. 

O parágrafo único desse mesmo artigo determina que, em todas as atividades e 
apresentações religiosas previstas nos incisos I a VI do "caput" desse artigo, deverão ser 
obedecidos os parâmetros de incomodidade e os níveis máximos de ruído estabelecidos para 
cada zona da Cidade pela Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, especialmente nos casos 
em que sejam utilizados instrumentos musicais ou aparelhos de som. 

Já o art. 3º estabelece que os palestrantes e pregadores deverão permanecer de forma 
transitória nas vias, parques e praças públicas, vedada qualquer forma de reserva de espaço 
para uso exclusivo, devendo tal utilização limitar-se exclusivamente ao período de execução da 
manifestação religiosa. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 12/09/18 

Jair Tatto (PT) - Presidente 

Atílio Francisco (PRB) - Relator 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Ota (PSB) 

Rute Costa (PSD) 
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Soninha Francine (PPS) 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/09/2018, p. 131-132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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