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ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
“CASA DE ANTONIO DIAS DE LIMA” 

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
MENSAGEM Nº.006/2021   
 
 
 
 

Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 
 

  
O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso IV, esclarece: 
  
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 à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).” 
VI – 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 as suas 
liturgias 
 
Diante do que estabelece o texto constitucional o direito fundamental à liberdade, ou seja, 
qualquer pessoa é livre para adentrar em templos religiosos, bem como existe proteção aos 
locais de culto. 
Durante o período de pandemia que o mundo todo vem enfrentando, muitos acabaram se 
isolando, e o quadro de depressão se alastrou. São muitas as pessoas que se encontram 
deprimidas em suas casas, ainda mais com um turbilhão de notícias negativas a respeito do 
Coronavírus. A comunidade está com medo e, consequentemente, apresentando crises de 
ansiedade, e acabam buscando auxílio e alento através do trabalho espiritual que é feito pela 
igreja. 
Sendo assim, é mais do que justo que as igrejas permaneçam abertas, cumprindo todos os 
protocolos de segurança, mas atendendo as pessoas em um momento tão difícil. 
Resta-me pedir aos nobres pares a aprovação desta matéria. 
 
 
 
    

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Proponente 
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PROJETO DE LEI Nº 006/2021.  
 
  

 
Estabelece as Igrejas e Templos religiosos de 
qualquer culto como atividade essencial no 
Município de Bonito de Santa Fé, Estado da 
Paraíba, e dá outras providências. 

                          

     

  A CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA 
PARAÍBA,  DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
      Art.1º- Esta lei estabelece que as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e 
comunidades missionárias, sejam reconhecidas como serviços essenciais, nos termos da 
legislação vigente, para efeitos de ajuda espiritual e políticas públicas, em especial nos 
períodos de calamidade pública de qualquer natureza, a exemplo da Pandemia ocasionada 
pela COVID-19, no Município de Bonito de Santa Fé, sendo vedada o fechamento total de 
tais locais. 
 
      Parágrafo Único: Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em 
tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente 
fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento 
presencial em tais locais. 
 

Art.2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 02 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Rodrigues da Costa 
Proponente 
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