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PARECER Nº  1154/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE 
LEI Nº 0555/07.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Vereador Antonio Goulart, que visa 
oficializar a encenação da Paixão de Cristo, espetáculo teatral que ocorre 
anualmente no Autódromo Municipal “José Carlos Pace”, em Interlagos, evento este 
que ocorre na “Sexta-Feira da Paixão” ou no domingo que a antecede, também 
chamado de “Domingo de Ramos”.  
O projeto recebeu parecer pela legalidade com substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa (fls. 82) e favorável das Comissões 
de Educação, Cultura e Esportes (fls. 84) e de Finanças e Orçamento (fls. 85).  
Tendo em vista a aprovação da Emenda de fls. 103 na 121ª Sessão Extraordinária, 
em 22 de setembro de 2010, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa para a elaboração do parecer 
propondo a sua redação final.  
Feitas as modificações necessárias à incorporação ao texto das alterações 
aprovadas, segue abaixo o texto com a redação final ao projeto:  
PROJETO DE LEI Nº 555/07  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a encenação teatral da 
“Paixão de Cristo”, a ser realizada anualmente na “Sexta- Feira da Paixão” ou no 
domingo que a antecede, também chamado “Domingo de Ramos”, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica acrescentado inciso ao artigo 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, incluindo a encenação teatral da “Paixão de Cristo”, tradicionalmente 
realizada no Autódromo Municipal José Carlos Pace, na “Sexta-Feira Santa” ou no 
domingo que a antecede, o “Domingo de Ramos”, cabendo aos organizadores do 
evento as providências necessárias à sua realização, inclusive requerer ao Poder 
Público a devida autorização para o uso do autódromo, sempre respeitada a 
programação própria desse equipamento municipal.  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
29/09/2010.  
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