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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 20 de abril de 2017,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 051/17

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO

051/17, desta data, que Institui o Dia Gospel no Munic'ipio de Carazinho.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente Projeto de Lei, atendendo solicitação da Igreja

Evangélica Assembléia de Deus de Carazinho, a fim de Instituir o Dia Gospel no Município

de Carazinho, a ser comemorado anualmente no dia 14 de outubro.

As comemorações ao Dia Gospel têm como público alvo toda comunidade

evangélica e não evangélica do Município de Carazinho e região, conforme projeto

apresentado pela referida Igreja, cuja cópia segue em anexo.

Atenciosamente,

DDV

WWW.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO1264, Centro

Telefone: (54) 3331.2699 f e.mai!: prefeltura@carazinho.rs.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 051, DE 20 DE ABRIL DE 2017.

Institui o Dia Gospel no Municipio de
Carazinho.

Art. 1° Fica instituido o Dia Gospel no Municipio de Carazinho, que será
comemorado anualmente no dia 14 de outubro.

Art. 2° O Município fica autorizado a desenvolver atividades e realizar
ações de integração em comemoração ao Dia Gospel, com a participação e
colaboração de entidades instaladas no Município e região.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2017.
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IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
DE CARAZINHO-RS

Ofício 011 001/2017

Ao Exmo. Sr.

Prefeito MILTON SCHMITZ

Carazinho, 28 de março de 2017.

Assunto: SOLIOTAÇÃO DE DATA NO CALENDARIO DO MUNldpIO.

Prezado Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar de VOssa Excelência, para
que seja Instituir o Dia Municipal Cospe], a ser comemorar, anualmente no dia 14 de
outubro.

As atividCldes alusivas ao "Dia Cospel" serão
desenvolvidas e difundidas pela Entidade 19reja Assembleia de Deus de CarazinholRS.

Queremos ressallar que nesle dia do evento terá a
participação de todas as igrejas evangélicas que estão instaladas no Município e região.

Divulgaremos durante o evento o apoio da Prefeitura e
colaboradores, fazendo assim jtmtos uma parceria.

Na certeza de podermos cont<lr com SU<l valiosa
colabor<1ção, ficamos <1ntecipadamente gratos.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.



•

Primç::iro eneontro Go~p<z.ldíl
Cotàzinho.

l/Pagina



índice

1. Justificativa

2. Objetivos

3. Público alvo

4. Metas

5. Metodologia

6. Parcerias



1 - Justificativa

o evento Evangélico em Carazinho, molda-se em uma cultura
evangélica tradicional aonde o idem da biblia vem sendo trabalhado
dentro de uma expectativa cultural, social e espiritual visando a
transformação do homem.

O ponto fundamental do evento é a palavra do Senhor para
envolver a todos rumo das atividades desenvolvidas e divididas em
tarefas diferenciadas, a exemplo de palestra com pastores com
diferentes temas, louvores com bandas locais, teatro, feiras de livros
evangélicos, Show e etc.
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2 . Objetivos Geral

• Gerar entretenimento para a comunidade evangélica mostrando o

valor e a importância do evangelho para a vida social, cultural e
espiritual do homem.

• Trabalhar o Idem, conforme Capítulo 00 Verslculo 00 da Blblia

• Divulgar o evangelho em Carazinho;

• Convocar todo povo não cristão para participar do evento

• Despertar no cidadão não evangélico a verdadeira cultura cristã;

• Envolver a todos em um só pensamento espiritual com Deus

3 . Público Alvo - Toda comunidade evangélica, não evangélica de

Carazinho independente de raça, credo, cor, sexo ou religião

4 . Metas - Conduzir a todos ao conhecimento da palavra de Deus.

5 .Metodologia/Cronograma

Os serviços para os quais estamos apresentando na Tabela abaixo

nos levará a programação que será criada de acordo com os mesmos

dados contidos nesta e distribuída para toda Carazinho e

especialmente para as igrejas evangélicas.



Programação/Evento;

09hOOmim - Solenidade com autoridades do município,

~ Prefeito

~ Vereadores

~ Pastores

10hOOmim • Palestra com Pastor convidado.

Tema da Palestra:

~ Familia segundo o coração de Deus.

13h30mim Apresentação de Peças Teatrais das Igrejas.

16hOOmim Culto de Ação de Graças e Encerramento, com

Pregadores e Cantores do Estado, tendo a participação de Cantores
Nacionais.

6 . Parcerias

Esta é a palavra chave para a implementação do Projeto no Município

de Carazinho. Primeiro, porque é um desejo da comunidade

evangélica de que evento dessa natureza venha sempre ser

realizado conforme a programação no calendário do Município de
Carazinho.

O projeto será coordenado e administrado pela Igreja Evangélica

Assembleia de Deus de Carazinho, responsável pelo planejamento e

a execução em conjunto com o Poder Executivo e Legislativo bem

como as empresas parceiras.
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