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ESTADO DO PIAUÍ 

  

Lei 296/2022 	 Caridade do Piauí, 21 de junho de 2022. 

Altera dispositivo da Lei n° 172/2013, de 28 
de maio de 2013, que instituiu o Dia do 
Evangélico e clã outras providencias.  

Art.  1° Fica alterado o  art.  10  da Lei n° 172 de 28 de maio de 2013, que instituiu 
o Dia do Evangélico, 

passando a vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  1° Fica instituído o Dia do Evangélico, a ser comemorado no dia 25 de 
janeiro, passando a constar no calend8rio comemorativo oficial do Município de 
Caridade do  Piaui." 

Art.  2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

A proposta de alteração da Lei n° 7.404, de 26 de abril de 2001, que instituiu o 
Dia estadual do Evangélico, visa adequar a data ja instituída pelo Município às 
comemorações do aniversãrio do Município de Caridade do  Piaui,  
estabelecendo, de igual modo, o dia 25 de janeiro como Dia do Evangélico. 
Objetivando, também, que a data se torne feriado municipal. 

E oportuno ressaltar a importância que o segmento Evangélico tem junto 8 
comunidade e, por ser também Cristão, preocupa-me em reconhecer o trabalho 
desenvolvido por tão importante movimento da Cristandade. Sabemos que a 
Comunidade Evangélica vem conquistando seu espaço em nosso Calenclario 
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Municipal, o que pretendemos consolidar neste momento Esta proposta tem por 
objetivo incentivar a divulgação da Espiritualidade, objetivando a participação da 
comunidade em geral por meio de ações públicas de demonstração of6 .qué o 
caminho para um melhor viver 6 exatamente a busca constante de DEUS. 

Os Evangélicos ainda se destacam pelos relevantes trabalhos sociais, 
educacionais e outras atividades importantes para a Comunidade, sejam idosos, 
jovens, adolescentes e crianças. Objetivando homenagear esse segmento tão 
importante, cujo crescimento 6 confirmado pelo IBGE, a aprovação deste projeto 
será um reconhecimento merecido para um povo que contribui para o equilíbrio 
social, emocional e espiritual de muitas famílias, algumas até mesmo a beira do 
caos. 

Dessa forma, em face do caráter social de que se reveste a presente proposta 
que contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. 

Caridade do  Piaui,  21 de junho de 2022. 

U‘a.  
MARIA MARCIA DA SILVA SOUZA 

VEREADORA 



A ordem do dia da sessaso de hoje 
Sala das Sessões da Ca  Mara  Municipal 
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