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TERRA DA MANGA 

Projeto de.. Lei n.00.1/2O21. 

EMENTA: RECONHECE A ATIVIDADE RELIGIOSA COMO 
ESSENCIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNIC1PIO DE 
JARDINÓPOLIS EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR 
MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS, EPIDEMIAS, PANDEMIAS, 
CATÁSTROFES NATURAIS OU CALAMIDADE PÚBLICA, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" .' 

1 	Artigo 1° Ficam reconhecidas 
religiosas realizadas nas irejas ou templos no âmbito do munci 
de crises oriundas de moípstias contagiosaiI epldemias,\pandE 
calamidade publica 

Artigo 2° O Poder Publico Mi 
dispostas n& artigô, 1° jdesta Lei, limitar o número de pesso 
determinar a adoçãp de medidas de contenção'sanitária objetiv 
doenças, 'de. acordo corna gravidade da situáção, desde q 
fundamentada ernnorrnas sanitárias e de segurança pública, 
motivos e critérios técnicos e cientificos embasadores das restr 
a ocorrer. . . . . 

jarainopoiis em tempos 
catástrofes naturais ou 

ipal poderá, nas situações 
nos templõs ou igrejas e 

Io\irnpedir a propagação de 
por..,  decisão devidamente 

im indicação da extensão, 
es que porventura venham 

Artigo 30 : O Chefe do Executivo poderá regulamentar a presente 
Lei, por meio de Decreto. 

Artigo 40: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Jardinópolis, 21 de Janeiro de 2021. 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos 
Vereadora 

Câmara Municipal de JardinópolisSP 

< Tomaze amargos 
(Cieber Bicicletaria) 

Vereador 
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TERRA DA MANGA 

JUSTIFICATIVA: 

A presente proposição reconhece as atividades religiosas como essenciais para a 
população do Município de Jardinópolis, a serem mantidas em tempos de crises oriundas de 
moléstias contagiosas, epidemias, pandemias, catástrofes naturais ou calamidades públicas. 

Nas últimas décadas, a ocorrência de surtos epidêmicos e catástrofes naturais tem sido 
uma triste realidade em nosso planeta. Atualmente, países de todo mundo vivem sob o pânico, 
por conta do avanço do coronavírus, denominado COVID-19, microrganismo responsável por 
causar uma doença infectocontagiosa que acomete ,o sistema respiratório da vítima, podendo levá-
la à morte. 

Diversos Estados e municípios do país têm utilizado pó isolamento social total (quarentena 
horizontal) que consiste na permanência dos cidadãos em suas casas, bem como o fechamento 
da maioria dos órgãos públicos, comércio e serviços emgeral, mantendo-se apenas atividades 
consideradas essenciais ao ser humano. 

A atividade religiosa, garantida pela Constituição Federal, èX essencial, pois como 
sabemos, a fé exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população. 
Sua função tem papel indiscutivelmente relevante no atendimento e promoção da dignidade da 
pessoa humana, princípio de direito fundamental do ser humano. Além da questão da fé, as 
instituições religiosas prestam serviços sociais importantes que, em momentos de crise, se tornam 
essenciais. 

Temos visto nos últimos tempos em todas as catástrofes naturais, as igrejas e templos 
religiosos participando de forma colaborativa na arrecadação e distribuição de alimentos, água, 
roupas e itens de higiene pessoal. 

Atualmente, neste período de Pandemia, diversos templos religiosos estão distribuindo 
máscaras e cestas básicas, contribuindo na assistência social àpopulação. 

A presente proposição visa resguardar o direito das instituições religiosas realizarem as 
suas atividades observando as recomendações do Ministério da Saúde. 

Neste momento, igrejas e templos podem e devem estar abertos para um aconselhamento 
individual, oração, doação de alimentos, cultos, missas, encontros e outras atividades que 
contribuem com o fortalecimento da fé e equilíbrio emocional das pessoas, bem como a 
assistência social à população. 

O reconhecimento do direito da assistência religiosa como atividade essencial tem como 
base os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, bem como por nossa Constituição Federal. 
Vale destacar o Decreto Federal n° 10.292, de 25 de março de 2020, que em seu Art.3 0, § 1 0 , 

inciso XXXIX inclui as atividades religiosas de qualquer natureza como atividades essenciais, 
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. 

Diante do exposto, apresento a presente propositura e solicito o apoio de todos os pares 
desta Casa de Leis para sua aprovação. 

Jardinópolis, 21 de Janeiro de 2021. 
QckCffo,v/ei-' 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos 
Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

zdcamargos 
(Clebei-  Bicicletaria) 

Vereador 
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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Projeto de Lei n° 00112021 - LEGISLATIVO 

EMENTA: "RECONHECE A ATIVIDADE RELIGIOSA 

COMO ESSENCIAL PARA A POPULAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS EM TEMPOS DE CRISES 

OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS, 

EPIDEM IAS, PAN EM IAS, CATÁSTROFES NATURAIS 

OU CALAMIDADES PÚBLICA, E DÁ OUTRAS 

PROVII)ÉNCIAS." 

A Comisiu Permanente de Justiça e. Redaçto. reunida na forma regimental, com base 
nos artigos 71 e parágrafo 4' -' do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 
mencionado de autoria da \Tereadora Dalva Cristina Sique ira dos Santos, protocolado na 
Casa Legislativa no dia 21/01/2021 (quinta-lUra) e encaminhado para parecer. 

O Projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa. bem como, os da 
constitucionalidade e a necessidade está stampadn na mensagem. 

.\ flLitéria reconhece no âmbito do,.municlpio de Jardinópolis-SP, como atividade 
essencial as religiosas realizadas nas igrejas ou templos no âmbito ̀ do- município em tempos 
de crises oriundas 1 de moléstias contagiosas, epidemias. panclemias. catástrofes naturais ou 
calaniiclades pühlicas. 

A matéria está em conformidade com o Decreto Federal n" 10.292, de 25 de março de 
2020.. 

Assim, a comissão entende que o projeto de lei n° 001/2021. cio Legislativo, está apto 
para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por 
cada Vereador. 

ESTE EØ  NOSSO PAR1iCER 

Jardinópol 

Presidente: 4EAN DRO MORETFI SERRANO 
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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei no 00112021 - LEGISLATIVO 

EMENTA: "RECONHECE A ATIVIDADE RELIGIOSA 
COMO ESSENCIAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
I)I JARI)INÚPOLIS EM TEMPOS DE CRISES 
UCAR)NA[).S POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS, 
ÍPI u[M I.•\S I'•\M)LMIAS, CATÁSTROFES NATURAIS OU 

'L.•\r 1 D.•\I)FS 	PI131.IC.•\. 	E 	DÁ 	OUTRAS 
li ISNÍ 'I.\: 

A Comiao Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, 
Meio Alilbiente, Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, com 
base nos artigos 71 e parágrafo 42  do artigo 77 do Regimento 
Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria da 
Vereadora DaLva Cristina Siqueira dos Santos, protocolado na Casa 
Legislativa no dia 21/01/2021 (quinta-feira) e encaminhado para 
parecer. 

.A necessidade estzi estampada na mensagem e a matéria reconhece 
no âmbito do município de Jardinúpolis -SP, como atividade essencial 
as religiosas realizadas nas igrejas ou templos no âmbito do 
município em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas, 
epidemias, pandemias, catástrofes naturais ou calamidades públicas. 

A matéria está em conformidade com o Decreto Federal n 2  
10.292, de 25 de março de 2020. 

Assini, a comissão entende que o projeto de lei n 9  00112021, do 
Legislativo, está apto para ser aprec .jdo pfr1eP1enário, devendo a 
oportuni4ç,e ffl conveniência, ser anI1sadD., 

ESTE É O NOSSO PARECEI4  

Jardinópolis, 08 de jfevere 

(or cad Vereador. 

(2Ø2. 

CERIMONIAL) 

Presidente: DALV SIQUEIRA 


