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""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 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO D E C R E T A: 

Art. 1° Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, em caráter 
temporário até o término desta legislatura, a Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa. 

Art. 2° Constitui-se como finalidade da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, criar 
um espaço para discussão e de debate sobre os assuntos e questões relacionadas à liberdade 
de religião e aos direitos humanos fundamentais. 

Art. 3° Compete à Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, sem prejuízo de outras 
atribuições decorrentes de sua natureza institucional, realizar estudos e debates e tomar 
providências no sentido de: 

I - acompanhar políticas públicas relativas à liberdade de religião e aos direitos 
humanos fundamentais; 

II - harmonizar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa; 

III - promover ações em defesa das religiões para a liberdade de culto e contra a 
intolerância religiosa; 

IV - acompanhar, discutir e sugerir proposições legislativas correlatas ao tema; 

V - elaborar estatutos, protocolos de intenções e outros documentos, facultada a 
elaboração de Regimento Interno próprio respeitando o disposto no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Paulo e o estabelecido nesta resolução; 

VI - debater, divulgar e esclarecer os conteúdos e matérias relacionadas à Liberdade 
Religiosa e aos Direitos Humanos Fundamentais. 

Art. 4° A Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa estabelecerá relações de 
cooperação e apoio a ações e projetos de instituições públicas e privadas. 

Art. 5º A Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa será composta, de forma 
pluripartidária, por Vereadores que a ela aderirem voluntariamente, preocupados e envolvidos 
com a questão. 

Art. 6° Os trabalhos da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa serão coordenados 
por um Presidente e um Secretário Executivo, que terão mandato de 2 (dois) anos, com a 
possibilidade de recondução. 

Art. 7° As reuniões da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa serão públicas, 
realizadas periodicamente, nas datas e nos locais estabelecidos por seus membros. 



Art. 8° A Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa produzirá relatórios das suas 
atividades, apresentando sumários das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e 
encontros, visando garantir ampla divulgação para a sociedade. 

Art. 9º Cabe à Mesa Diretora a adoção das providências legais e medidas necessárias 
ao desenvolvimento das atividades da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa. 

Art. 10. A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 2015. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2015, p. 85 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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