
MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito  a  Associação  Missionária
SOS Resgatando Vidas.

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito a Associação Missionária SOS
Resgatando Vidas, nos termos da Lei nº 9.037, de 13 de dezembro de 2002.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, 19 de outubro de 2021.

Artur Goulart Vereador

Exposição de Mo�vos:

O  Associação  Missionária  SOS  Resgatando  Vidas  surgiu  com  o  propósito  único  e
exclusivo de cumprir o IDE que a Bíblia nos sugere, não se fala de religião, poli�ca ou qualquer outro
tema social, fala-se apenas do criador de nossas vidas e o quanto ele nos ama, não se tem filiação com
par�dos polí�cos muito menos com placas de igrejas.

Além de pregar o evangelho, a Associação Missionária SOS Resgatando Vidas distribuí
cachorro quente, café, suco e pirulito para as crianças e por fim pegamos os nomes para oração.

Todo o trabalho é de graça, o grupo conta com doadores, apoiadores e pessoas que
acreditam no projeto, pois acreditam que fazendo por amor, faz-se por cada uma das pessoas que se
encontra com dificuldade o que Deus mandou fazer-nos.

Sala de Sessões, 19 de outubro de 2021.

Artur Goulart Vereador
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Documento assinado eletronicamente por Artur Wagner Aurélio, Vereador(a), em 19/10/2021, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0290636 e o código CRC 0EBD2DB2.

Referência: Processo nº 251.00007/2021-85 SEI nº 0290636
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