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PROJETO DE LEI N° 044 de 08 DE SETEMBRO DE 2022

“INSTITUI O DIA MUNICIPAL DOS 
AVENTUREIROS E DESBRAVADORES 
DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 
DIA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE

OUTRASDACAJAMAR E 
PROVIDENCIAS.”

Art. 1° Fica instituido no ambito do Municipio de Cajamar, o “Dia dos 

Aventureiros e Desbravadores da Igreja Adventista do Setimo Dia” a ser 

comemorado, anualmente, no terceiro sabado do mes de setembro de cada

ano.

Paragrafo Unico: O Dia dos Aventureiros e Desbravadores da Igreja 

Adventista do Setimo Dia fica incluido no Calendario Oficial de Eventos do 

Municipio.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicagao desta lei, correrao por 

conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando 

revogada a Lei n° 1.802 de 09 de janeiro de 2.020.
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JUSTIFICATIVA.

A Igreja Adventista do Setimo Dia dentre todas as suas atividades 
humanitarias possui em seu organograma um arquetipo, cujo intuito almeja o 
aglomerado de pessoas obstinadas a promover o bem social, envolvendo com 
forma sinergica todos os esforgos necessarios para elaboragao de pianos e 
atividades em prol do bem comum. Estamos falando dos Aventureiros e 
Desbravadores da Igreja Adventista do Setimo Dia, que se constitui em um 
grupo formado por pessoas de todas as idades, que realizam programas 
direcionados aos adolescentes na faixa 06 aos 09 (Aventureiros) e de 10 aos 
15 (Desbravadores) anos de vida, sem importar sexo, raga, religiao, bem como 
sua situagao economica, fator que consagra o primordial dos ensinamentos, 
que se define na protegao e guarida dos semelhantes. Algo que propicia a 
igualdade fundada nos ensinamentos divinos. No terceiro sabado do mes de 
setembro de cada ano, adventistas do Setimo Dia comemorarao o Dia dos 
Desbravadores como forma de reconhecer o enorme e significative trabalho 
social promovido pelos jovens, que tanto contribuem para o bom 
desenvolvimento da comunidade. O Clube dos Aventureiros e Desbravadores e 
uma organizagao que representa estes jovens que, hoje, ja somam mais de 1 
milhao de Aventureiros e 2 milhoes de Desbravadores em todo o mundo. No 
Brasil, ha inumeros Clubes de Desbravadores espalhados por varias cidades 
em todos os Estados da Federagao. A importancia desta organizagao esta no 
fato de desenvolver um trabalho fisico, mental e espiritual com os jovens 
Aventureiros e Desbravadores que envolve orientagao sobre saude, convivio 
social, familia, religiao, consume de fumo, drogas, alcool, enfim, orienta os 
jovens a se comportarem de forma saudavel na sociedade. Esperamos que a 
presente propositura merega acolhida nessa E. Casa de Leis.

enario Waldomiro dos Santos, 08 de setembro de 2022

SAULO ANDERSON RODRIGUES 
Vereado^

DGIVIINGUES
Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


