
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Primeiramente, mister ressaltar que a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, a
liberdade  de  expressão  não  se  menção  a  qualquer  grupo  ou  pessoas  individuais,  mas  sim  a
cole�vidade.  Destarte,  nada  soa  mais  democrá�co  e  republicano  do  que  a  palavra  liberdade,
sobretudo em uma cidade tão mul�culturalista como o nosso. Porto Alegre é uma nação que abriga
todas as etnias e, portanto, muitas religiões. A liberdade de culto e o respeito por todas as religiões
que dividem espaço com a  hegemonia  católica  são condição para  um convívio  social  pacífico,  ao
mesmo tempo em que enriquecem nossa gama cultural.

Dados oficiais do IBGE apontam que o catolicismo é a religião mais respondida como
sua no úl�mo censo. Isso perdura desde às priscas eras do Sec. XVI. O número do dado a religião
católica  é  de  74%  do  país.  Os  números  também  dão  conta  de  que  nas  úl�mas  décadas,  o
protestan�smo vem ganhando adeptos, sendo a religião com maior índice de crescimento, são 15,4%
da população.  Um fator  que tem contribuído para  esse  crescimento é  o  destaque que as  igrejas
evangélicas vêm conquistando em virtude de suas ações junto as comunidades carentes. As maiores
congregações protestantes são a Assembléia de Deus, a Ba�sta, a Luterana, a Presbiteriana e a Igreja
Universal.

Do ponto de vista da legalidade, a primeira lei sobre o assunto surgiu em 7 de janeiro de
1890, daí a escolha pela data comemora�va, em decreto assinado pelo então presidente Marechal
Deodoro da Fonseca, por inicia�va do gaúcho Demétrio Ribeiro, Ministro da Agricultura na época, eis o
texto na integra (As diferenças linguís�cas se dão em face do texto estar transcrito sem alterações):

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica
dos Estados Unidos do Brasil, cons�tuido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação,

    DECRETA:

Art.  1º  E'  prohibido á  autoridade federal,  assim como á dos  Estados  federados,
expedir leis, regulamentos, ou actos administra�vos, estabelecendo alguma religião,
ou  vedando-a,  e  crear  differenças  entre  os  habitantes  do  paiz,  ou  nos  serviços
sustentados á custa do orçamento, por mo�vo de crenças, ou opiniões philosophicas ou
religiosas.

Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o
seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos par�culares
ou publicos, que interessem o exercicio deste decreto.

Art.  3º  A  liberdade  aqui  ins�tuida  abrange  não  só  os  individuos  nos  actos
individuaes,  sinão  tabem  as  igrejas,  associações  e  ins�tutos  em  que  se  acharem
agremiados;  cabendo  a  todos  o  pleno  direito  de  se  cons�tuirem  e  viverem
collec�vamente,  segundo o seu credo e a sua disciplina,  sem intervenção do poder
publico.



Art.  4º  Fica  ex�ncto  o  padroado  com  todas  as  suas  ins�tuições,  recursos  e
preroga�vas.

 Art.  5º  A  todas  as  igrejas  e  confissões  religiosas  se  reconhece  a  personalidade
juridica,  para adquirirem bens  e  os  administrarem,  sob os  limites  postos  pelas  leis
concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de
seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios de culto.

Art. 6º O Governo Federal con�núa a prover á congrua, sustentação dos actuaes
serventuarios do culto catholico e subvencionará por anno as cadeiras dos seminarios;
ficando livre a cada Estado o arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro
culto, sem contravenção do disposto nos ar�gos antecedentes.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrario.

    Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de janeiro de 1890, 2° da Republica.

Manoel Deodoro da Fonseca.
Aris�des da Silveira Lobo.
Ruy Barbosa.
Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
Eduardo Wandenkolk. - M. Ferraz de Campos Salles.
Demetrio Nunes Ribeiro.
Q. Bocayuva.

Na Carta Magna de 1946, através de proposta do escritor Jorge Amado, então deputado
de São Paulo, a lei foi novamente reescrita, mas foi na Cons�tuição de 1988 que adquiriu seus termos
defini�vos:

Ar�go 5º:

(...)
VI  -  é  inviolável  a  liberdade  de  consciência  e  de  crença,  sendo  assegurado o  livre
exercício dos cultos religiosos e garan�da, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;

(...)
VIII - ninguém será privado de direitos por mo�vo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou polí�ca,  salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal  a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alterna�va, fixada em lei;

Além de estar legalmente amparada, a liberdade de culto deve ser entendida como um
direito universal e uma forma de respeito à individualidade e à liberdade de escolha. Por princípio, o
Alcorão,  a  cabala,  a  Bíblia,  os  fundamentos  da  doutrina  espírita,  o  xamanismo,  a  maçonaria,  o
budismo, a Rosa Cruz e tantas outras vertentes esotéricas são partes do conhecimento uno.

Por conseguinte, peço o apoio dos meus pares para a aprovação do presente projeto de
lei.

Sala de Sessões. 17 de fevereiro de 2022.

JOSÉ FREITAS, VEREADOR.



PROJETO DE LEI

Inclui  a  efeméride  "Dia  Municipal  da  Liberdade  de  Culto"  no  Calendário  de  Datas
Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de
31 de maio de 2010, e alterações posteriores –, a ser comemorado no dia 07 de janeiro.

Ar�go 1º:  Fica  incluída  a  efeméride  da  "Dia  Municipal  da  Liberdade  de  Culto"  no
Calendário  de  Datas  Comemora�vas  e  de  Conscien�zação do Município  de Porto  Alegre  –  Lei  nº
10.904, de 31 de maio de 2010, e alterações posteriores –, conforme o Anexo desta Lei.

Parágrafo Único: A data a ser comemorada será no dia 07 de janeiro.

Ar�go 2º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2022.

JOSÉ FREITAS, VEREADOR.

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
08/03/2022, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0342881 e o código CRC D25F1E00.
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