
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Inclui a efeméride "Dia do Obreiro da Universal" no Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, e alterações
posteriores –, a ser comemorado no segundo sábado do mês de novembro.

Artigo 1º: Fica incluída a efeméride do "Dia do Obreiro da Universal" no Calendário de Datas
Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de 31 de maio de
2010, e alterações posteriores –, conforme o Anexo desta Lei.

Parágrafo Único: A data a ser comemorada será o terceiro domingo de agosto.

Artigo 2º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salas de Sessões 06 de dezembro de 2021.

Bancada dos Republicanos

Exposição de Motivos

A inclusa proposta institui, no calendário de Comemorações Oficiais do Município, o Dia do Obreiro
Universal, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo de agosto.

Importante registrar que o referido projeto surgiu a partir da necessidade de se ressaltar aquele que se
dedica a todo instante à obra de Deus na Terra. O Obreiro Universal é um perseverante trabalhador, que
tem o mais alto grau de comprometimento com o Reino de Deus e com as pessoas.

O Obreiro Universal promove um trabalho voluntário e contínuo, atende aos diversos grupos pertencentes
à Igreja Universal como Anjos da Madruga, EBI, Grupo de Orfanato, TF-Teen, FJU (Força Jovem
Universal), Calebe, UNP (Universal nos Presídios). O Goodlywood que atende por meio dos seguintes
projetos: Projeto Raabe, Projeto T-Amar, Mães em Oração, Grupo de Hospital, Consolador.
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O Obreiro atua sempre embasado nos preceitos extraídos da Bíblia, qual seja, “Procura apresentar-te a
Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade.”(2 Timóteo 2:15).

Oportuno esclarecer que parte do seu trabalho é espiritual, porquanto visa cuidar principalmente da
espiritualidade do ser humano, o qual muitas vezes encontra-se abatido pelas circunstâncias, injustiças e
perdas. Mas há também a preocupação com o físico e o material do dia a dia, tendo em vista a luta contra
as diferenças sociais.

Seu incansável trabalho se coaduna com os ensinamentos Bíblicos, a saber: (Mateus, 25:35-40) “porque
tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes; 36 estava
nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e fostes verme. 37 Então os justos lhe
perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de
beber? 38 Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos? ou nu, e te vestimos? 39 Quando te vimos
enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? 40 E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, sempre
que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.”

Nesse sentido, pelos valorosos trabalhos, relevância e importância dos Obreiros Universal e diante das
razões acima expostas, apresentamos a presente proposição e solicitamos o apoio dos demais Nobres
Pares.

Salas de Sessões 06 de dezembro de 2021.

Bancada dos Republicanos

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
13/12/2021, às 09:49, 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.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 15/12/2021, às
15:46, 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 0315672 e o código CRC 2CCBAE8F.

Referência: Processo nº 034.00514/2021-74 SEI nº 0315672
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