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PROJETO DE LEI Nº. 030/2022 
 

 CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A 
COMUNIDADE CRISTÃ NO BRASIL LUZ DA VIDA. 

 
 

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública a Comunidade Cristã no Brasil Luz da 

Vida, CNPJ: 09.012.762/0001-82, endereço: Garibaldi Parente, 2887 bairro: São 

Lourenço. 

 

Parágrafo Único – O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá a normas do 

físico, atribuindo-lhe status de entidade Utilidade Pública a entidades, fundações ou 

associações civis sem fins lucrativos, filantrópica, de caráter assistencial, social, 

educacional, esportivo, comunicação, cultural e tem a pratica da caridade. Significa o 

reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu 

objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade. 

 

Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tomado sem efeito a presente lei, caso seja 

constatado a falsidade das alegações e dos documentos apresentados, ou seja, 

modificada a realidade dos mesmos por supervenientes.  

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições.  

 

Plenária da Câmara  Municipal de Abaetetuba-Pa, em 31 de maio de 2022 

 

 

Jô Dias  
Vereadora – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
 
 
 
 

     A Comunidade Cristã no Brasil Luz da Vida, foi fundada em vinte e dois de 

março de dois mil e seis, visando desenvolver programas e projetos sociais 

proporcionando expectativa de vida as pessoas menos favorecidas ou que vivem a 

margem da sociedade.  

 A comunidade desenvolve atividades como: Escola de Vencedores voltadas a 

evangelização e construção do caráter dentro de princípios éticos; atendimento jurídico, 

social e pedagógico. Realiza ações de saúde preventiva, encontros anuais de 

reestruturação a públicos marginalizados. 

 Por entendermos a importância dos serviços prestados à comunidade 

abaetetubense, comprovadamente o relevante papel desempenhando em favor da 

população local, de modo que é merecedora de aprovação à presente proposição. 

 

 Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba  Mário Ferreira Fonseca, em 31 de 

maio de 2022. 

 

 

JÔ DIAS 
VEREADORA-PSDB  
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A Comunidade Cristã Internacional no Brasil - CCIB, com sede a rua Garibaldi parente 2887 bairro 

São Lourenço Abaetetuba Pará, foi fundada pela iniciativa do então Pastor João Lino Silva e Pastora 

Nazareth , instituição que desde 2004  atua como igreja convencional, atuando no resgate de pessoas, 

alcançando e cuidando através do sistema de células acreditando que esse é o melhor método para cuidar 

bem das pessoas alcançadas.  

Gratuitamente disponibilizamos orientações jurídicas, saúde, educacional e social 

 

 

Já temos uma frente missionária em Icoaraci com dez anos de existência, liderada pelos pastores Flávio e 
Nelma, consagrados pelo pastor João Lino Silva. 


