
                                                                   

                        

                             PROJETO DE LEI N° 037-02/2018 

 

Institui o Dia do Evangélico, 

no Município de           

Lajeado/RS, e dá outras 

providências. 

 

             MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado/RS, Estado do 

Rio Grande do Sul, FAÇO SABER que a câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

             Art. 1º Fica instituído no Município de Lajeado/RS, o Dia do 

Evangélico, a ser comemorado, anualmente, no segundo sábado do mês de 

Novembro. 

             Art. 2º O dia do Evangélico será consagrado ao reconhecimento do 

trabalho desenvolvido pelos evangélicos em prol da comunidade de 

Lajeado/RS. 

             Art. 3º O Dia do Evangélico deverá constar no calendário de eventos 

do Município de Lajeado/RS. 

             Art. 4º O Município fica autorizado a realizar atividades e eventos para 

a comunidade evangélica e público em geral. 

             Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

             Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                          Sala Tancredo de Almeida Neves, 20 de Agosto de 2018.  

 

 

                                                           Nilson do Arte 

                                                              Vereador 

 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

                        O Vereador que o subscreve o presente vem com a única 

intenção de homenagear um segmento evangélico, que vem crescendo 

substancialmente em todo o país, chegando-se atualmente a mais de 22% da 

população dados do IBGE de 2010, que forma um grande e especial grupo da 

nossa sociedade. 

 

                        De fato, os grupos evangélicos crescem a cada ano, em nossa 

cidade a julgar pelo número de templos, em nossa cidade, e pelos espaços 

que ocupam na mídia impressa e no coração das famílias.  

 

                        Mas o mais importante é que com a expansão dos evangélicos, 

cresce em nosso Município as obras sociais e a recuperação da instituição 

(FAMÍLIA), baseada em cultos inspirados pelos escritos Bíblicos. 

 

                        Nada mais justo, portanto, que os Evangélicos tenham o seu dia 

de celebração anual, uma festa de fé e de amor ao próximo, a ser 

comemorado no segundo sábado do mês de Novembro de cada ano. 

 

                        Este Projeto de Lei, tenho certeza, contará com apoio de meus 

nobres pares nesta casa. Afinal, com a instituição do Dia do Evangélico cria-

se também uma data de reflexão sobre os mais elevados valores de vida, 

família, sociedade e nação que permeiam o mundo civilizado, e que se 

encontram tão bem espelhados na nossa Carta Magna. 

 

 

 

                                                         Nilson do Arte 

                                                             Vereador 

              

                


