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CAMARA  MUNicipAL  DE  jACAnIfr
PALACIO  DA LIBERDADE

PROJETO I)E LEI

Institui   e   inclui   no   calendario   oficial   de
Municipio de Jacarei o ``Dia do Obreiro Evang6Iico''.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl',  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   instituido   e   incluido   no   calendario   oficial   de

eventos   do   Municipio   de   Jacarei   o   "Dia   do   Obreiro   Evangelico",   a   ser   comemorado

anualmente no dia  16 de agosto.

Art. 2°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara  Municipal de Jacarei,16 de agosto de 2021.

Vereador -Republicanos

2o Secretario
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JUST lFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  presente  Projeto  de  Lei  tern  por  objetivo  homenagear  os

obreiros  das  igrejas  evangelicas,  como  forma  de  reconhecimento  aos  trabalhos  voluntarios

desenvolvidos nos projetos sociais.

0   0breiro   Evangelico   e   aquele   que   realiza   urn   trabalho

voluntario  perante  a   sociedade,   levando   uma   palavra   amiga   para   os   necessitados.   Seu

trabalho e de grande valor a sociedade, sempre dando amparo aos jovens e as criangas,  em

hospitais,  presidios,  realizando projetos,  doag6es,  auxilio aos dependentes quimicos.

Os   trabalhos   realizados   pelos   Obreiros   buscam   o   primado

constitucional  da  dignidade  da  pessoa  humana,  respeitando-se  direjtos  que  o  Estado  nao

consegue garantir.

A  dedicagao  dos  Obreiros  e  tamanha  que  sao  capazes  de
largar  o  conforto  de  seus  lares  e  se  dispor  em  levar  o  Evangelho  as  comunidades,  tendo

como horizonte principal a salvaeao das almas no sentido espiritual.

Sao    eles    que    nos    momentos    de    crise,    pandemias    ou

catastrofes levam o auxHio espiritual e social as familias.

Por   todas   as   raz6es   aqui   expostas,   tenho   a   honra   de

encaminhar a apreciacao e deliberaeao dos nobres pares o presente projeto.

Assim,   conto  com  o  apoio  dos  ilustres  Vereadores  para   a

aprovaeao desta justa  propositura,  pelo que anteci.po agradecimentos.

Camara  Municipal de Jacarei,16 de agosto de 2021.
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Vereador -Republicanos

20 Secretario
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