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Projeto de Lei do Legislativo n° 028/2021 

Institui o Dia Municipal do Evangélico e Da 
outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE DUTRA/MA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.  

Art.  1° - Fica instituído, no âmbito do município de Presidente Dutra, Estado do 
Maranhão, o Dia Municipal do Evangélico, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo 
do mês de novembro.  

Art.  2° - 0 Dia Municipal do Evangélico deverá constar no calendário oficial do 
município.  

Art.  3° - No "Dia do Evangélico", em parceria com as entidades representativas do 
mesmo segmento, a Administração Municipal poderá promover eventos públicos voltados para a 
parcela evangélica da população, com livre acesso à comunidade.  

Art.  4° - Para a realização dos eventos do artigo 3° desta Lei, o Poder Executivo poderá 
celebrar convênios com Igrejas e Entidades Evangélicas do município. 

Parágrafo único. A promoção a ser realizada no "Dia do Evangélico" será estabelecida 
pelo Poder Executivo em conjunto com as Igrejas e Entidades Evangélicas com atuação no 
município.  

Art.  5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições  en  
contrário. 

Plenário "VEREADOR EDUARDO GOMES FERREIRA" do Palácio "VEREADOR  JEAN  
CARVALHO DE SOUSA", em 30 de setembro de 2021. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

CAMA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 
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JUSTIFICATIVA 
Projeto de Lei do Legislativo n° 028/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, 
respeitadas as normas regimentais, venho apresentar exposição de motivos do presente Projeto 
de Lei que institui no âmbito municipal o "Dia do Evangélico" e dá outras providências. 

Embora sejamos conhecedores de que o nosso estado é laico, reconhecendo 
a separação oficial entre o Estado e Igreja, entendemos que o laicismo é diferente de 
anticlericalismo, tanto que o inciso VI do artigo 50  da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 prescreve "[...] é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias". 

Assim o estado pode, pontualmente, contemplar o legitimo direito de 
entidades religiosas e receber do Estado, com isonomia, o apoio  politico  na divulgação de suas 
atividades espirituais, culturais e religiosas. Assim, atendendo o legitimo interesse da 
comunidade evangélica, com o presente Projeto de Lei propomos a instituição do "Dia Municipal 
do Evangélico" como um dia no calendário oficial municipal em respeito ao sentimento e às 
tradições religiosas dos evangélicos. 

A proposta é que nesta data oficial do município as Igrejas e entidades 
evangélicas com atuação em nosso municiipio possam juntamente com a comunidade divulgar 
seu trabalho espiritual, cultural e social para a sociedade. 

Apenas para esclarecer, a data escolhida neste Projeto de Lei para 
comemoração do "Dia Municipal do Evangélico" é uma data móvel para contemplar todas as 
congregações e causar o mínimo de impacto ás atividades econômicas no âmbito municipal, 
sendo proposto neste desiderato o terceiro domingo do mês de novembro de cada ano. 

Portanto, pela relevância da data, como garantia do principio da igualdade e 
da liberdade de culto, nada mais justo que os evangélicos, parte significante de nossa 
população, tenham em nosso calendário oficial uma data para celebração de sua fé, com o que 
conto com a aprovação deste projeto pelos meus pares em respeito aos evangélicos de 
Presidente Dutra, Maranhão. 

Plenário "VEREADOR EDUARDO GOMES FERREIRA" do Palácio 
"VEREADOR  JEAN  CARVALHO DE SOUSA", EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.  
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