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PROJETO DE LEI 11." 3É NOl€

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL

DE NATUREZA IMATERIAL DO ESTADO DO

AMAZONAS, A ESCOLA BÍBLICA

DOMINICAL.

A ASSEMBLEIA LEGISLAÏIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

DECRETA

Art. 10. Fica declarado como Patrimônio Cultural de Natureza lmaterial do Estado do

Amazonas a Escola Bíblica Dominical, nos termos do art. 206 da Constituição Estadual,

Art. 2'. Para fins do exposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do Amazonas,

procederá aos registros necessários nos livros do órgão competente, nos termos da

leg islação pertinente.

Art. 3". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 12 de fevereiro 019

J tz

Deputado E ual - PRB

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, n.0 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 - Manaus/AM - Telefone: (92) 3183-4409



PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete do Deputado EstadualJoão Luiz

JUSTIFICATIVA

De acordo com o art. 206 da Constituição do Estado do Amazonas, constituem

patrimônio cultural de natureza material e imaterial, os bens tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memoria dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira, desta forma, o presente projeto de lei apresentado resta

perfeitamente amparado no que tange à matéria proposta, qual seja, a declaração da Escola

Bíblica Dominical como patrimônio cultural de natureza imaterial.

A Escola Bíblica Dominical surgiu no Brasil em 1855, no estado do Rio de

Janeiro, por iniciativa de um jovem casal de missionários de nome Robert e Sarah Kalley

que ao chegarem ao nosso país instalaram uma escola voltada ao ensino das palavras

sagradas para crianças e jovens daquela região, estendendo depois aos adultos. A

denominação Escola Dominical surgiu na lnglaterra e tinha a finalidade de evangelizar

crianças que frequentavam as igrejas com os pais e ficavam sem atividade aos domingos.

As igrejas, independente da denominação, desempenham o papel da mais alta

relevância para a sociedade em geral, pois são responsáveis por levar aos seus membros,

congregados e aos necessitados o ensino da Palavra de Deus, com a finalidade única de

conduzir a todos ao conhecimento da verdade e a intimidade com Deus.

No estado do Amazonas as Escolas Bíblicas estão presentes em todos os

municípios amazonenses, formadas por homens e mulheres engajados e dedicados na

evangelização e ensino da Bíblia a jovens e adultos, sendo conceituados como grupos

formadores da sociedade brasileira.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao cidadão amazonense, solicito

aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

de 201 9.

AMAZONAS, em Manaus, 12 de fevereiro
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