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AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO
SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL
DO OBREIRO UNIVERSAL NO DIA 19 DE AGOSTO
DE 2022, CONFORME ESPECIFICA
EMENTA:

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa
Artigo

lº

—

o

seguinte:

presente Resolução, autorizada a realização de sessão solene em
homenagem ao Dia Municipal do Obreiro Universal, comemorado
anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, conforme Lei
Municipal nº 170/2017.

Fica, pela

Parágrafo único — A realização da Sessão Solene que trata o "caput” do artigo anterior
será realizada no dia 19 de agosto de 2022 na Câmara Municipal de
Ribeirão Preto
Artigo 29 - Fica facultado a cada vereador homenagear um obreiro (a).

despesas decorrentes com a execução da presente Resolução correrão
por conta das dotações orçamentarias próprias.

Artigo 3º

- As

Arti o 4º-

-

entrará em vigor na data de sua
dispensações em contrário.

Esta Resolução

Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.
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JUSTIFICATIVA

Pretende—se com este Projeto de Resolução a comemoração do Dia Municipal do
Obreiro Universal, com a realização de Sessão Solene nesta Casa de Leis no dia 19 de
agosto de 2022, como forma de agradecimento aos abnegados voluntários que doam seu
tempo e seu sacrifício para construir uma cidade melhor.

Os obreiros resgatam pessoas que vivem em situações de risco,
de rua, realizam visitas a pessoas reclusas no sistema
moradores
aos
familiares, levando a palavra de Deus com o objetivo de resgata-los
sociedade, bem como também promovem trabalhos voluntários em
realizados nos bairros carentes.
E inquestionável a necessidade de evidenciar aquele que se

levam alimentos
prisional e seus
ao convívio da
eventos sociais

dedica a todo instante

ao próximo com alto grau de comprometimento.

uma reflexão sobre o que cada um
de nós pode fazer de melhor para construir uma sociedade mais justa, olhando para o
O Dia do Obreiro Universal pede que façamos

próximo como olhamos para nós mesmos.

Desta forma, e certo de que a aprovação deste projeto de resolução contribuirá
signiticativamente para o reconhecimento da importância dos obreiros e seus serviços
para nossa sociedade, submeto o presente Projeto de Resolução à apreciação do
Plenário, no aguardo pelo acolhimento da proposta.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.
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