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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Autoriza concessão de uso no regime de comodato de um imóvel à
igreja Pentecostal Vida Nova em Cristo

	Ar
t. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder para fins de uso, um terreno de 480 (
Quatrocentos e oitenta metros quadrados), de propriedade do município de Carazinho, situado na
rua Lourival vargas, bairro Vila Rica, no setor 06, quadra 065, lote 35,  medindo 12 metros de frente
por 40 metros de frente a fundos, com as seguintes confrontações: Ao norte, medindo 12 metros
com a rua Lourival Vargas, ao sul, medindo 12 metros com o lote nº 19,  de propriedade de Clara
Olmira Fulber, a leste, medindo 40 metros, com o lote nº 05 da Associação Cultural e Filantropica
São João Batista e ao oeste, medindo 40 metros, com o lote nº 31, pertencente a Associação de
Árbitros de Carazinho, à Igreja Pentecosta Vida Nova em Cristo, CNPJ 19.018.067/0001-81.
	Art. 2º - O imóvel objeto dessa concessão destina-se a realização de cultos com a 
finalidade de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, independente de classe social,
nacionalidade, cor, raça, sexo e crença religiosa, bem como atividades sociais e beneficentes,
cursos e seminários.
	Parágrafo único - A construção de benfeitorias no local, devera ser previamente licenciada e
aprovada pelo Poder Executivo Municipal.
	Art. 3º - A concessão autorizada no Art. 1º , é pelo prazo de 20 ( vinte) anos, da vigencia da lei.
	Parágrafo ùnico - Ao término do prazo ou rescindido o contrato da concessão, a concessionária
restituirá o imóvel ao Município, incorporando-se as benfeitorias ao patrimônio municipal, sem ônus,
em virtude da gratuidade do uso.
	

Art. 4º -  O contrato de concessão será rescindido:
	- No caso de dissolução da concessionária;
	- Por razões de interesse do poder Executivo Municipal;
	- Decorrido o prazo da concesssão;
	- Uso do imóvel pela concessionária para finalidade diversa da qual foi concedido;
	Art. 5º - Fica a concessionária obrigada a construir seu predio no prazo de 5 (cinco) anos.
	Art. 6º - Será de responsabilidade da concessionária, todas as despesas, taxas e emolumentos do
imóvel descrito no Art. 1º e as decorrentes do contrato de concesssão de uso.



Exposição de motivos:

- A Igreja Pentecostal Vida Nova em Cristo é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, fundada
em 15 de julho de 2013, cfe documentação em anexo;
- Atualmente frequentam os cultos que são realizados as quintas feiras e aos domingos, em um
imóvel alugado,  aproximadamente 200 pessoas adultas e 50 crianças e adolescentes;
- É realizado pelo Pastor Sandro um trabalho de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, aos 
jovens que frequentam a igreja;
- Programa de acompanhamento de várias crianças, o qual busca desenvolver as habilidades e
criatividades, utilizando brincadeiras diversas.
- Com a juventude, há um programa na igreja, incentivando os jovens a aprenderem a tocar algum
instrumento.
- Na parte social os integrantes da igreja, desenvolvem açoes para ajudar pessoas carentes com
alimentação, remédios e principalmente na orientação espiritual; 
- No Estado do Rio Grande do Sul o Ministerio Vida Nova em Cristo conta hoje com
aproximadamente cinco mil irmãos.
Carazinho, RS, 10 de setembro de 2017.

Luis Fernando Costa de OLiveira - Ten Costa
Vereador - PP/CRZ

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/02/2018.

Tenente Costa - PP
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