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PROJETO DE LEI 

Cria o Conselho Municipal da 
Diversidade Religiosa e dá 
providências correlatas. 

 

O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal da 
Diversidade Religiosa, designado pela sigla COMDIR, órgão representativo, 
normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador, no âmbito da 
Coordenadoria Municipal de Cultura, constituindo-se em espaço de 
articulação entre Governo Municipal e a Sociedade Civil acerca dos temas 
referentes à religião no Município de São Carlos. 

Art. 2º. O Conselho Municipal da Diversidade 
Religiosa tem as seguintes atribuições: 

I - Fixar diretrizes para a organização e 
funcionamento do COMDIR; 

II - Formular as políticas e planos visando à 
promoção da diversidade religiosa no município, inclusive participando 
primordialmente de eventos que estejam ligados à seus objetivos, como o 
“Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa” e o “Dia Municipal da 
Cultura e da Paz”; 

III - Zelar pelo cumprimento das disposições 
constitucionais, legais e normativas em favor da tolerância e da diversidade 
religiosa; 

 IV - Apurar denúncias de prática de intolerância 
religiosa bem como dar suporte técnico visando à conciliação das partes ou 
o encaminhamento ao Ministério Público;  

VII - Manter intercâmbio com o Comitê Nacional da 
Diversidade Religiosa, bem como com Comitês Estaduais em regime de 
cooperação; 
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VIII - Acompanhar a política de aplicação de 

recursos e convênios entre o Município e entidades públicas e privadas; 

IX - Exercer outras atribuições de peculiar interesse 
do Poder Público Municipal; 

XI - organizar as Conferências Municipais que 
tratem sobre Diversidade Religiosa, anualmente; 

XII - Fazer, alterar e submeter o Regimento 
Interno, condicionando a sua aprovação ao aval de 50% +1 (cinqüenta por 
cento mais um) dos membros do Conselho. 

Art. 3º. Para o Conselho Municipal da Diversidade 
Religiosa serão convidados a participar pelo Executivo Municipal: 

I. Representantes das religiões judaico-cristãs;  

II. Representantes de religiões protestantes e 
evangélicas; 

III. Representantes das religiões de matriz oriental; 

IV. Representantes das religiões de matrizes afro-
brasileiras e indígenas;  

V. Representantes do espiritismo kardecista;  

VI. Representantes das Secretarias Municipais de 
Educação e de Cidadania e Assistência Social; 

VII. Representantes da Coordenadoria Municipal de 
Cultura; 

VIII. Representantes da Câmara Municipal; 

Parágrafo Único: O Conselho permanecerá ativo e 
constituído mesmo que alguma das vertentes religiosa aqui convidadas 
decline de participar. 

Art. 4º. O mandato de conselheiro deve ser 
declarado vago, somente, com a renúncia, por escrito, do Conselheiro 
titular. 

Parágrafo Único: Na vacância do cargo, assume o 
primeiro e na ausência deste, assume o segundo suplente. 
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Art. 5º. O mandato do conselheiro é de 01(hum) 

ano, sendo possível sua recondução sempre que escolhido pelo voto em 
reunião destinada a este fim. 

Art. 6º. A indicação do conselheiro pelos órgãos e 
instituições envolvidos deve ser feita em até 90 dias após a sanção da 
presente Lei. 

§ 1º Não havendo a indicação no prazo previsto, os 
representantes devem ser indicados e homologados pelo próprio conselho 
com aprovação de pelo menos dois terços dos presentes. 

§ 2º A secretaria executiva deve ser ocupada por 
servidor público municipal designado pelo Prefeito Municipal para exercer 
funções burocráticas e de organização interna do Conselho, sob a chefia do 
presidente. 

Art. 7º. Cada Conselheiro deve ter dois suplentes, 
enumerados como primeiro e segundo suplente respectivamente. 

Art. 8º. Para cumprir suas atribuições, nos termos 
da Lei, o Conselho Municipal deve atuar através do Colegiado, da 
Presidência e da Secretaria Executiva. 

§ 1º O colegiado deve ser constituído por todos os 
membros do Conselho. 

§ 2º A presidência é exercida pelo Presidente e na 
ausência deste pelo Vice-Presidente. 

§ 3º Compete ao colegiado elaborar o Regimento 
Interno do Conselho, que deve ser avaliado, modificado e aprovado em até 
60 dias após a posse. 

§ 4º O mandato da presidência é de 01(hum) ano, 
sendo possível sua recondução sempre que escolhido pelo voto em reunião 
destinada a este fim. 

§ 5º Fica o conselho livre para organizar quantas 
comissões temáticas de trabalho forem necessárias.  

Art. 9º. No dia da posse do Conselho, sob a 
presidência do Conselheiro com mais idade, deve ser feita a eleição do 
presidente e do vice em eleição direta, sendo eleito presidente o candidato 
que obtiver maioria simples dos votos. Deve ser declarado vice-presidente o 
segundo candidato mais votado. 
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Art. 10. A nomeação dos conselheiros, bem como 

do Presidente e do vice presidente deve ser feita através de Decreto do 
Executivo Municipal. 

Art. 11. O mandato do Conselho é considerado 
serviço público relevante, sem remuneração. 

Art. 12. O poder Público Municipal poderá colocar à 
disposição do Conselho Municipal da Diversidade Religiosa o quadro 
funcional e demais recursos necessários ao desempenho de suas atividades. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação, ficando revogadas eventuais disposições em contrário. 

 

São Carlos, 19 de novembro de 2012. 

 

 

ROBERTO MORI RODA 
Vereador – PV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


