
PROJETO DE LEI N.º 71 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Instituir e Incluir no
Calendário Oficial do Município de Faxinal do Soturno o

“Dia da Bíblia”.

Art. 1º - Fica instituído e incluído no calendário oficial do Município de
Faxinal do Soturno o “DIA DA BÍBLIA”, o qual será comemorado anualmente
no segundo domingo do mês de dezembro.

Art. 2º - Esta comemoração terá caráter ecumênico, não vinculando-se a
nenhuma organização religiosa em específico.

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

Justificativa:

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este

Projeto de Lei que visa a instituição e inclusão do Dia da Bíblia no calendário oficial do

município de Faxinal  do Soturno.  O Dia da Bíblia  foi  instituído oficialmente  como

comemoração  nacional  pela  Lei  Federal  n.º  10.335/2001,  cuja  celebração  dá-se  no

segundo domingo do mês de dezembro. Sendo o instrumento principal do Cristianismo

para a propagação do amor incondicional de Deus e de salvação pelo poder de Cristo, a

Bíblia  é  hoje o único livro  que está  traduzido praticamente  em todas  as  línguas  do

mundo e que está presente em quase todas as casas. Serve de “Alimento Espiritual” para

a Igreja e para as pessoas que nela buscam a construção de um mundo melhor. O Dia da

Bíblia  será  um  evento  que  merecerá  destaque,  abrangendo  praticamente  toda  a

população,  pois  estamos  falando  do livro  maior  dos  cristãos.   Inserido   no  rol  das

comemorações  oficiais  do  Município,  poderá,  até  mesmo,  facilitar  o  apoio  aos

organizadores das festividades, como a obtenção de equipamentos de som, palanque,

segurança e outros, de forma que o êxito pretendido seja alcançado. Por estas razões,

contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto, pelo

que antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


