
PROIETO DE LEI N.° 002/2018

O PREFEITO coNSTITucloNAL DO MuNICIPIo DE

VERTENTES,ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUco′
no usO de suas atribui96es

iegais cOnferidas pela Le1 0rganica Municipal e em especial cOm supedaneo n。

art.60 da norma antedita e no art. 5Q 
′ vl da COnstituifao Federal, submete a

aprecia9ao e posterior aprova950 dO POder LegislativO Municipal, O seguinte

ProjetO de Lei:

Ementa: “REGULAMENTA A INSTALAcAo

DE TEMPLOS RELIG10SOs E DA ouTRAS

PROVIDENCIAS′′
.

⌒

⌒

num raio

instalado.

publicagio.

Art' 1.q - Fica a proibida a instaragio de tempros rerigiosos
de 200m (duzentos metros) de distancia de outro anteriormente

Art. 2-s - A presente lei entra em vigor na data de sua

Art. 3.s - Revoga-se as legislag6es em contrdrio.
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0了RABALHO CON■ lNOA

IUSTIFICATIVA

Il.mo Sr. Presidente

Ilustres Vereadores,

Inicialmente, com o devido respeito, sarido a todos os

componentes desta Augusta Casa Legislativa, Lourengo pereira de Mendonga,
Desejando a todos um Ano Novo repleto de paz, safde, sucesso e sobretudo muito
respeito aos cidadios e a atividade pfiblica legislativa que ser6 prerrogativa de
todos durante ano que se inicia.

Em conformidade com o disposto no artigo 5e, VI, da
Constituigio Federal, submetemos a apreciagSo desta Colencla Casa de Leis o
presente Projeto de Lei afim de assegurar a inviolIvel a liberdade de consciencia e

de crenga, sendo assegurado o livre exercfcio dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteqSo aos locais de culro e a suas liturgias, sem prejudicar
aqueles que jd se encontram previamente instalados.

A presente propositura 6legal e constitucional.

Hii que se considerar ainda a necessidade da Administragdo
Pfiblica Municipal disciplinar sobre o tema, bem como exercer seu poder de polfcia
objetivando uma conviv6ncia harm6nica entre seus munfcipes.

Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovagdo dos
Sr.s Vereadores ao presente projeto cie Lei.

Atenciosamente.
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Vertentes, l5 de janeiro de 2018.

OIcio GP n° 004/2018.

Exmo. Sr.
Vereador Josd Ivanildo Cabral de Souza
MD Presidente da C6mara Municipal
Vertentes - PE.

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente remeter d apreciagdo dessa Augusta Casa Legislativa, O Projeto de

Lei no 00212018 que "Regulamenta a instalagSo de templos religiosos e d6 outras
providCncias", bem como a justificativa concernente a matdria em epigrafe, oriundos
deste Executivo Municipal.

Sendo s6 o que nos apresenta ao ensejo, aproveitamos para renovar nossos protestos de

distinta consideragSo.

CAMARA M口 Il)AS lllミ RTttNTES

Prefeito.
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