
Oâm$rtr Nhnrictpst §e &xEret el
ESTADt> Dc> PAn.AxÁ

PRoJETo DE LEI x" ã8 DE 2o2o.

cÂruml tltu Nlc iPr\L DE cAscAvEL

Receb 4l /a3-/l^=
Institui o "Dia da Liberdade Religios^" rLo

de Cascavel e dá outras providências.
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A.Càmata Municipal de Cascavel, Estado doParunâ, apÍova:

Att. 1" Esta lei institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Cascavel, o
"Dra da Liberdade Religiosa", a ser celebrado sempre no dia 25 do mês de maio de cada ano.

AÍt.2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PalâcíoJosé Neves Formighieri, 68" aniversário de Cascavel.

Cascavel,03 de março de2020.
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Justificação:

O referido projeto visa incluir o "Dia da Libetdade Religrosa" no Calendário
Oficial de Eventos do Município, com o objetivo de

Nosso Município, assim como todo o Brasil, é multicultural, sendo composto
pelas mais variadas doutrinas lsligiosas, que enriquecem a sociedade brasileira.

Â importâncta da libetdade lsligiosa está consagrada na Constituição Federal
de 1988, que assim ptevê:
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"VI - é inviolável a liberdade de consciência e de ctença, sendo assegurado o livte
exercício dos cultos reügiosos e garz;nlj.da, na fotma da lei, â pÍoteção aos locais de

cultoer-suasliturgias;
(...)

VIII - ninguém será privado de direitos poÍ motivo de crença lsligiosa ou de

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal

a todos imposta e ÍecusâÍ-se a cumprir prestação altetnaiva, {txada em lei;"

Precisamos úatar da überdade rsligiosa, pois há crescente tendência da

intolerância lsligiosa por pâÍte de alguns gÍupos ou segmentos, não podendo esse Vereador
ignorar que a überdade reügiosa faz pafie dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Ante as razões expostas, submete-se o mesmo à análise pelos membros desta

Casa, com e-cetteza de sua aprovação.
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