
 

GABINETE DO VEREADOR RAMON MENEZES 
ANEXO PEDRO ALEIXO, CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
RUA SOLON DE LUCENA, 45, CENTRO. GUARABIRA/PB 
CEP: 58200-000 

 
Câmara Municipal de Guarabira 

APROVADO 
 

Em _____/______/_______ 
 

______________________ 
PRESIDENTE 

  

PROJETO DE LEI Nº 27/2021 

 

Estabelece que as igrejas e os 
templos de qualquer culto 
religioso como atividade 
essencial em períodos de 
calamidade pública em todo o 
território do Município de 
Guarabira e dá outras 
providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIA, DECRETA: 

 

Art. 1º Fica estabelecido por intermédio da presente Lei que 

as igrejas e templos de qualquer culto religioso seja considerados 

como atividade essencial em períodos de calamidade pública no 

âmbito do Município de Guarabira, sendo vedada a determinação 

de fechamento total das instalações e/ou edificações reservadas 

para práticas religiosas.  

Parágrafo único. Para que haja realização de cultos nas 

referidas instituições, poderá ser decretada a limitação do número 

de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da 

situação e desde que, seja efetivada por decisão devidamente 

fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a 

possibilidade de atendimento presencial em tais instituições 

religiosas.   

Art. 2º O Poder Executivo terá prazo de até 90 (noventa) dias 

para regulamentar a presente lei no que lhe couber.  
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 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 04 de março de 2021. 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras 

Vereadoras, 

Estamos apresentando o presente Projeto de Lei como forma 

de minimizarmos as angústias por que passam o nosso povo, 

especialmente os mais sofridos de nossa sociedade. 

Para procurarmos dar maior conotação e sustentação legal 

ao que ora apresentamos, vejamos o que nos garante o Art. 5º, 

Inciso IV de nossa Carta Magna: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito á vida, á liberdade, a 
igualdade, á segurança e á propriedade, nos 
temos seguintes: (...)  
VI – é inviolável a liberdade de consciências e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de cultos e a suas liturgias; 

 

Portanto, da simples leitura do texto constitucional tem-se 

que é direito fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença 

e o livre exercício de cultos religiosos, sendo que as atividades 

desenvolvidas pelos templos religiosos se mostram essenciais 

durante os períodos de crises, e como tal, o papel dessas 
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 instituições impõe atuação com atendimentos presenciais que 

ajudam a lidar com emoções das pessoas que passam por 

necessidade, dando-lhe a assegurando-lhes o uso de prevenção 

por via recomendada pelo OMS e Ministério Brasileiro da Saúde 

para que se evite qualquer tipo de contaminação.  

Veja-se que a nossa Constituição Federal assegura em seu 

Art. 5º, Inciso IV, quando garante a liberdade religiosa e o 

funcionamento de tais Instituições religiosas sem a possibilidade de 

interferência do poder público. Portanto, o presente projeto visa 

regulamentar o uso e os horários de funcionamento e fecha brechas 

para uma atuação ilegal.  

E vamos mais além, pois, sabemos que tais 

estabelecimentos possuem papel fundamental e preponderante 

para auxiliar na propagação de informações verdadeiras e auxiliam 

o poder público e as autoridades na organização social em 

momentos de crises, uma vez que além de oferecerem em diversos 

casos de auxilio material, auxiliam através da assistência 

psicológica e espiritual, bem como na orientação para o respeito às 

ações governamentais, procurando evitar a propagação das 

chamadas “FAKE NEWS” no meio de nossa população.  

Ressalte-se que em diversas vezes tais locais podem servir 

como ponto de apoio fundamental ás necessidades mais prementes 

da nossa população, haja vista que em diversos momentos o 

próprio poder público pode utilizar tais estruturas. 

As instituições religiosas auxiliam de forma inconteste não 

somente na assistência espiritual, mas também social e até mental, 
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 posto que, o confinamento a que as pessoas por vezes são 

submetidas pode até mesmo causar-lhes depressão e aumento de 

violência conjugal. 

 Desta forma, o Projeto de Lei em epígrafe visa suprir uma 

lacuna existente no ordenamento jurídico do Município de 

Guarabira. 

Assim, em virtude da relevância do objetivo a que nos 

retratamos em benefício para sociedade e da necessidade 

imperiosa ante as calamidades públicas que acometem o Município, 

no contexto do Estado da Paraíba, que tendem a ser cada vez mais 

frequentes em razão do aumento da conexão mantida pelo 

Município com os demais na esfera geográfica do Estado da 

Paraíba é que nos preocupamos em apresentar a proposição que 

ora submeto ao crivos dos meus pares com assento nesta Casa 

Legislativa, na certeza que compreenderão o alcance desta medida 

é que espero a aprovação em sua integralidade. 

Sala das Sessões, 04 de março de 2021. 

 

RAMON MENEZES 
Vereador – MDB 

 

 
 
 

 

 

 

 


