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PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N° 01012006 

A (JTOR: VEREADOR A CIDEMAR HENRÍQUES - PP 

"Determina a realização de Grande Expediente Especial e Homenagem ao 

Pastor Alceu Moreira Vargas". 

JOSÉ SIDNE1 MENEZES, Presidente da Câmara de vereadores de Caçapava do 

Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

lei Orgânica do Município. 

FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso XX da lei 

Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 

Art. l - Determina a realização de Grande Expediente Especial em Homenagem a 

"Semana da Bíblia" sendo Homenageado o Pastor Alceu Moreira Vargas, no dia 04 de 

dezembro de 2006, com horário a ser definido em conjunto com o Homenageado. 

Art. 20 - As despesas decorrentes do presente Projeto de Decreto Legislativo 

correrão por conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 3° - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas às disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 27 

DE 
	

2006. 
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JUSTIFICATIVA 

Em anexo ao Projeto de Decreto Legislativo n° 01012006 

Temos a grata satisfação de apresentará Vossas Excelências, para vossa apreciação, 

a presente justificativa que visa encaminhar a essa Casa das Leis, o Projeto de Decreto 

Legislativo de autoria do Vereador que determina o Grande Expediente Especial pela 

passagem do Dia da Bíblia e oportunamente será homenageado o Pastor ALCEU 

MOREIRA VARGAS, pelas razões expostas. 

O presente Projeto de Decreto, tem como objetivo reconhecer os relevantes 

trabalhos evangelisticos em nosso município sendo o Pastor Alceu Moreira Vargas 

pioneiro na difusão do evangelho de Cristo.. 

Esta singela homenagem que prestaremos, nada mais é do que o reconhecimento 

desta colenda Casa das Leis a este cidadão que muito nos orgulha. 

O Poder Legislativo expressa nesta homenagem, mais uma vez que esta atento 

aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra auxiliam a nossa Caçapava a ser mais justa 

e solidária 

Pessoa esta reconhecida pela sua idoneidade e o respeito, responsabilidade com que 

sempre tratou os assuntos pertinentes, que envolvem o nosso Município. 

Acreditamos contar com o indispensável apoio dos SenhoresV ea ores para 

aprovação desta matéria, por entendemos ser de grande relevância. 
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