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PROJETO DE LEI Nº 013/2019 
 
 
 
FICA INSTITUÍDA, A BÍBLIA SAGRADA, COMO 
PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL DO 
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA, APROVOU E O PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º Fica instituída, a Bíblia Sagrada, como Patrimônio Cultural e Imaterial do 
Município de Paragominas, Estado do Pará. 
 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo Municipal de Paragominas 
procederá aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 

 

      

    Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

              Vereadora Irmã Vera  
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JUSTIFICATIVA 

O patrimônio, seja material ou imaterial, é o reflexo da identidade de um 

povo. Representa tudo o que deve ser preservado, tombado, registrado, 

revitalizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido. Ao contrário, procura-se 

sempre mantê-lo em movimento, vivo e presente.  

A Bíblia é a vontade de Deus escrita para a humanidade. O presente projeto 

de lei objetiva declarar a Bíblia Sagrada como patrimônio cultural imaterial do 

Município de Paragominas, com base na Constituição da República Federativa do 

Brasil, que em seu Art. 216, IV, versa: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-cuIturais; 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura — 

UNESCO, define como patrimônio imaterial "as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas — com os instrumentos, objetos, 

documentos, edificações, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que 

as comunidades e os grupos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural”. 

A Bíblia é o livro mais antigo e o “mais lido do mundo”. Mais que apenas um 

bom livro, nele encontramos, acima de tudo, as respostas para os problemas da 

humanidade e a base para princípios e normas de moral. 

Este livro que passo a defender como Patrimônio Cultural Imaterial do nosso 

município é reconhecido por seu vasto poder terapêutico, curador, histórico, 
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libertador, restaurador, revelador e principalmente profético, cuja capacidade de 

milagres comprovados já ganhou legitimidade da ciência. 

Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação da proposição em 

destaque. 

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2019.     

 

 

 

    Vera Lúcia Flores da Vera Cruz 

          Vereadora Irmã Vera  
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