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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

O Show da Fé é um programa de televisão brasileiro, apresentado por R. R. Soares, fundador da Igreja
Internacional da Graça de Deus. Foi exibido pela primeira vez em 1 de dezembro de 1997 e atualmente é
transmi�do em duas emissoras de televisão no Estado do Rio Grande do Sul, com destaque em horário
nobre. É o programa brasileiro de maior extensão global, chegando a países de quase todos os
con�nentes.  

Tal dia é comemorado em diversos Municípios, como exemplo citamos São Paulo, cuja Lei nº 15.816 foi
publicada em 17 de junho de 2013. Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres pares para
aprovação da referida proposição. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER

 
 

MINUTA DE PROJETO DE LEI

 
Inclui o Dia do Show da Fé, a ser celebrado anualmente no sábado seguinte à sexta-feira da
paixão, conhecido como sábado de aleluia, no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre.

 

Art. 1º: Fica incluído o dia do Show da Fé, no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário
de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, a ser celebrado anualmente
no sábado seguinte à sexta-feira da paixão, conhecido como sábado de Aleluia.

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

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 17/08/2022, às 17:39,
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 0428152 e o código CRC 7D623322.
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