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PROJETO DE LEI Nº 006, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 

'1nstitui em nosso município o Dia do Religioso, e dá outras 

providências". 

APROVADO 

Em:31 
A Câmara Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, APROVA: 

Artigo 1º- Fica instituído em nosso município o dia do religioso, que será 

comemorado no primeiro Domingo do mês de Junho. 

Artigo 2º - Nesta data, as entidades religiosas poderão realizar apresentações em 

espaços públicos do município. 

Parágrafo único - Para uso do espaço público, o responsável pela entidade 

religiosa, deverá requerer junto ao Executivo a utilização do espaço, com no mínimo 05 

(cinco) dias de antecedência . 

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala dos Vereadores, 27 de Setembro de 2018 



JUSTIFICATIVA 

Usando das atribuições a mim conferidas, de acordo com o artigo 23 inciso. 1_1, 

e artigo 32, ambos da Lei Orgânica Municipal, e artigo 30, incisos 1 e li da Constituição 

Federal, apresento o seguinte Projeto de Lei , visando criar um dia dedicado as entidades 

religiosas, vez que, elas são fontes essenciais de educação em nossa sociedade. 

Todo primeiro Domingo do mês, as entidades religiosas poderão realizar 

apresentações nos espaços públicos, com prévia requisição do espaço, com no mínimo 05 

dias de antecedência . 

Este dia, tem por finalidade, abranger todas as religiões existentes, sendo que 

nesta data, quaisquer entidades religiosas, poderão realizar apresentações culturais, 

artísticas, musicais, e doutrinárias. 

Por fim, conto com o apoio dos nobres vereadores, para que seja aprovado o 

presente Projeto de Lei, e que seja criada esta data tão importante em nosso município. 

Tabapuã-SP, 27 de Setembro de 2018 

~!B~:RZA 
Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 

Nobres Vereadores 

CNPJ: 51.840.569/0001 ·04 
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Tabapuã, 27 de Setembro de 2018 

Na qualidade de Vereador, encaminho em anexo, Projeto de Lei nº 006 de 27 de 

Setembro de 2018 que "Institui em nosso município o Dia do Religioso, e dá outras 

providências". 

Atenciosamente, 

j fiJ~-
t;rl ROBER+b VERZA 

Vereador 

Gus"'vo Ârtto1lietti 
Assessor Legislwtivo 

RG; 23.344.361-3 


