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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DEPUTADO Pr. MARCOS MANSUR - PSDB 

 
PROJETO DE LEI nº 788/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 
Estadual do Obreiro Universal no Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências. 
 
Art. 1º Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, que consolida a legislação 
em vigor referente às datas comemorativas, 
passa a vigorar acrescido deitem com a seguinte 
redação: 
 

“Dia Estadual do Obreiro 
Universal” no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, promovido pela 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, o qual passará a constar no 
calendário do Estado. 

 
Art. 2º O “Dia Estadual do Obreiro Universal” 
será celebrado, anualmente, no terceiro 
domingo do mês de agosto. 
 
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual/PSDB 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O obreiro é uma pessoa que se dedica 
gratuitamente a propagar a sua fé em Deus, 
tendo Jesus Cristo como seu único salvador. 
 

Aqueles que militam no campo religioso, 
de maneira total ou parcial se dedicação, em 
regra, de forma gratuita, deixando os seus lares 
e momentos de descanso para atender pessoas 

e seus problemas, levando atenção, palavras de 
conforto e refrigério às suas almas e corpos 
físicos. 
 

O atendimento ocorre normalmente em 
lares, comunidades, hospitais e presídios, 
sempre de forma incansável, levando a 
propagação da fé em dias melhores e a 
libertação espiritual com o fim de salvação das 
almas. 
 

A preservação da família, o amor ao 
próximo, a compreensão da dor alheia, a 
comunicação virtuosa, o resgate das boas 
práticas e o acolhimento são alguns dos 
instrumentos utilizados neste efetivo trabalho, 
que tem ajudado milhares de pessoas, inclusive 
evitando muitos suicídios, que está atualmente 
em índices alarmantes. 
 

Por derradeiro, considerando que o 
presente projeto de lei contribui para a 
efetivação dos direitos individuais e coletivos, 
principalmente aqueles ligados ao resgate 
moral, espiritual, à vida e à saúde, faço a sua 
apresento aos nobres Deputados buscando 
integral apoio para a sua aprovação. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.454 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
CHOCOLATES GAROTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Chocolates Garoto, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
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