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Lei nº 321 DE 19
9 DE DEZE
EMBRO DE
D 2017
In
nstitui o D
Dia Munic
cipal
da
a Cultura Evangéliica e
dá
á outras p
providênciias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
E APUAREMA, usando das a
atribuições
s que
s
conferidas por lei, faz sa
aber que a Câmara Municipal aprovou e eu
lhe são
sancciono a seg
guinte LEI::

Art. 1º. Fica insttituído o dia 16 de setembro
s
c
como
"Dia
a Municipa
al da
Culttura Evang
gélica", a ser comem
morado anualmente.
Art. 2º. A comem
moração ora
o instituíída passa a integra
ar o calendário
oficia
al de datass e eventoss do Municcípio de Ap
puarema-B
Ba.
Art. 3ºº. O Dia Municipa
al da Cu
ultura Eva
angélica destina-se
e ao
cong
graçamento das ig
grejas evvangélicas, independentemente da orrdem
deno
ominaciona
al protesta
ante, seja
am elas tradicionaiss luterana
as, metodiistas,
batisstas, presb
biterianas, adventista
as; ou pentecostais e neo-pente
ecostais.
Art. 4º. Cabe às igrejas ad
dotarem o dia 16 de
e setembro
o ou, confo
orme
lhes convir, a semana
s
qu
ue integra a data, em
m seu calen
ndário de ccomemora
ações
estividadess, a fim de
d que promovam a divulga
ação de sseus traba
alhos
e fe
evan
ngelísticos, assim como manife
estações artísticas e culturais.
Pará
ágrafo ún
nico. Entende-se po
or trabalho
os evangelísticos e manifesta
ações
artíssticas e culturais:
- Ap
presentaçã
ão de corrais e músicos com
m arranjoss de hinoss de louv
vor e
adorração.
- Apresentação
o de peçass de teatro
o e demais encenações de tema
as bíblicos
s.
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- Gincanas desportivass e intelecctuais visan
ndo à inte
egração de
e membro
os da
omunidade
e.
igreja com a co
o evangélicco.
- Feiira do livro
- De
emais man
nifestaçõess que não
o contrapo
onham com
m os prin
ncípios cris
stãos
evan
ngélicos.
a
instiitucional na divulgaç
ção e
Art. 5º. Ao Poder Executivo cabe o apoio
presservação da data.
e
em vig
gor na data de sua publicação
p
.
Art. 6º Esta Lei entra

de 2017.
Gabinete
e do Prefeiito, 19 de Dezembro
D

RA
AIVAL PIN
NHEIRO DE OLIVEIR
RA
PREFEIT
TO DE APU
UAREMA
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