
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Denomina  Rótula  da  Bíblia,  logradouro  público
não  cadastrado  localizado  na  Avenida  Protásio
Alves

Art.  1º  -  Fica  denominada  Rótula  da  Bíblia,  logradouro  público  não  cadastrado,
localizado na Avenida Protásio Alves com acesso a Av. Manoel Elias, nos termos da lei complementar
n° 320/94 e alterações posteriores.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2022

JOSÉ FREITAS

VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A rótula em questão é uma referência para os motoristas da região. Por ser uma alça de
acesso para a saída na cidade pela Zona Norte, pessoas que querem sair de Porto Alegre e moram na
região são obrigados a passar por esse local.

Nessa  senda,  surgiu  a  ideia  dos  comerciantes  locais  em  homenagear  o  livro  mais
vendido e acessado do mundo, a Bíblia. Pois os comerciantes, nesse entendimento, fizeram a analogia
de que para chegar a qualquer lugar, tem que se passar pela Bíblia.

Destarte, procuraram Associação Evangelista SOS Resgatando Vidas e a liderança dos
taxistas Artur Goulart para fazer este encaminhamento aos órgãos competentes e assim chegou esta
solicitação ao nosso gabinete, que é um mero instrumento de demandas.

Pois bem, faz-se a necessidade de jus ficar o por que de ser nomeada "Rótula da Bíblia"
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então, podemos destacar o que representa o livro sagrado para nós.

A Bíblia é a Palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos
durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido no mundo. Porém, ela não é um livro comum. Os
leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas: humana e divina.

A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já sua natureza
divina significa que apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim,
ela é a divina Palavra de Deus em todos os sen dos.

A palavra Bíblia significa “livro”, e tem origem grega. É interessante notar que da forma
com que esse termo é aplicado, ele transmite um sen do muito especial. Ele indica que entre milhões
de  livros  existentes,  apenas  um  tem  importância  e  autoridade  suficiente  para  ser  chamado
simplesmente de “O Livro”.

Antes de o termo “Bíblia” ser amplamente u lizado, essa coleção de livros era chamada
mais frequentemente de “As Sagradas Escrituras”.

A coleção de livros que formam a Bíblia foi escrita por diversos autores num espaço de
tempo que  compreende  entre  1.500  e  2.000  anos.  Provavelmente  os  primeiros  livros  que  foram
escritos datam de aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os úl mos, foram escritos há cerca de 2.000
anos.

No entanto, a história registrada na Bíblia abrange um período muito maior. Ela recua à
data mais remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo.

A  Bíblia  é  formada  originalmente  por  66  livros  aceitos  como  sendo  inspirados  por
Deus.  Esses  66 livros correspondem aos 39 livros  do An go Testamento,  e aos  27  livros do Novo
Testamento.

Os livros do An go Testamento são os livros sagrados dos judeus escritos em hebraico.
Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram
aqueles escritos escritos em grego já na era Cristã, depois do ministério de Cristo.

As Bíblias Católica e Ortodoxa possuem uma quan dade diferente de livros em relação à
Bíblia  Protestante.  Isso  ocorre  porque  tais  tradições  passaram  a  considerar  e  incluir  ao  An go
Testamento alguns livros e textos que foram inclusos na Septuaginta. Porém, tais livros não aparecem
no Canôn original do An go Testamento hebraico. Assim como os judeus, a Igreja Reforma não os
considerou como inspirados.

No entanto, as Bíblias Católica e Ortodoxa também possuem os 66 livros que formam a
Bíblia  Protestante.  Quanto  à  tradução  dessas  Bíblias,  não  há  qualquer  diferença  realmente
significa va.

Logo, de tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na
plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a Palavra de Deus, mas é a própria
Palavra de Deus revelada a nós.

Por  conseguinte,  com  o  intuito  de  atender  a  comunidade  local,  a  Associação
Evangelista SOS Resgatando Vidas, ao líder local que nos encaminhou o pedido, Artur Goulart, peço
o apoio dos meus pares para a aprovação do presente projeto.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2022.

JOSÉ FREITAS

VEREADOR

SEI/CMPA - 0330572 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo) https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_...

2 of 3 24/01/2022 08:19



Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
18/01/2022, às 15:41, 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 0330572 e o código CRC 0E15A8B4.

Referência: Processo nº 034.00024/2022-59 SEI nº 0330572
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