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PARECER Nº 536/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 
0590/17.  

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que “dispõe 
sobre a alteração da Lei Municipal nº 172/2013, de 03 de abril de 2013 (Virada Cultural), com a 
inclusão do inciso XX no artigo 6º e dá outras providências”.  

O projeto prevê que a Virada Cultural deverá contemplar shows musicais, peças 
teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos cristãos.  

Segundo a justificativa acostada à propositura, o objetivo é proporcionar entretenimento 
saudável e enlevo espiritual, além de reconhecer o segmento gospel como manifestação 
cultural, e não somente ato evangelístico.  

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, na forma do Substitutivo ao final apresentado.  

Em primeiro lugar, 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.  

Considerando a especificidade desta propositura, que visa incluir inciso XX ao art. 6º 
da suposta Lei Municipal nº 172/2013, conclui-se que a pretensão da autora na verdade seria o 
de modificar o teor do Projeto de Lei nº 172/13, razão pela qual a forma correta não seria a 
propositura de projeto de lei, mas de Substitutivo ou Emenda apresentados por ocasião da 
segunda discussão de referido projeto pelo Plenário desta Casa.  

Considerando essa circunstância, deve ser apresentado Substitutivo por esta 
Comissão 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 aos aspectos constitucionais e legais do projeto, tem-se que ele atende à 
competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local relacionados à 
cultura, conforme se depreende do art. 24, inciso IX, combinado com o art. 30, I e II, ambos da 
Constituição Federal.  

Importante mencionar que a Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012 
inseriu o art. 216-A à Constituição da República para disciplinar o Sistema Nacional de Cultura, 
de forma descentralizada e participativa, com base no princípio da diversidade das expressões 
culturais.  

Já o art. 191 de nossa Lei Orgânica dispõe que o Município de São Paulo deve garantir 
a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, devendo promover, na 
forma do art. 193, inciso II, a proteção das manifestações religiosas.  

Para sua aprovação, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  



Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir 
apresentado.  

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0590/17. 

Dispõe sobre a inclusão de shows musicais, peças teatrais, filmes e outras artes 
religiosas de grupos cristãos na programação da Virada Cultural, e dá outras providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  

Art. 1º A programação da Virada Cultural deverá contemplar, tanto quanto possível, a 
pluralidade de formas de expressão artística e a espontaneidade de manifestações culturais, 
por meio de apresentações, performances, exposições, oficinas e intervenções, tais como de 
shows musicais, peças teatrais, filmes e outras artes religiosas de grupos cristãos.  

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar de sua publicação.  

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 02/05/2018.  

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente  

André Santos - PRB  

Caio Miranda Carneiro - PSB  

Celso Jatene - PR  

Cláudio Fonseca - PPS  

Edir Sales - PSD - Relatora  

Fabio Riva - PSDB  

Reis - PT  

Sandra Tadeu – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/05/2018, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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