
 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Página 1 de 2 

 

MENSAGEM Nº 016/2018-PMBN                                                        

  

 

 

 

Brasil Novo/PA, 13 de Agosto de 2018 

  

  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Presidente da Câmara Municipal de Brasil Novo/PA 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e vereadoras, 

          

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, nos 

termos do caput do Art. 55, da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei que dispõe 

sobre a autorização para o poder executivo municipal doar imóvel público municipal 

para a PRELAZIA DO XINGU, com base no art. 2º, parágrafo único, i, e artigo 6º, §§ da lei 

municipal 090, de 04 de dezembro de 2006. 

Nesse sentido, é importante frisar que a PRELAZIA DO XINGU, por meio de sua 

Paróquia do Corpo e Sangue de Cristo, desempenham atividades religiosas no âmbito do 

município de Brasil Novo, necessitando porém de regularizar a situação de seu imóvel, 

onde se concentra a sede paroquial e a igreja matriz de Brasil Novo.. 

Nesse sentido, temos que a igreja, aqui tratada como instituição religiosa, e não 

como denominação, é importante para a sociedade pois se trata de um raro contraponto 

ao individualismo reinante em nossos dias. 

Nestes tempos altamente competitivos onde o “outro” cada vez mais é percebido 

como alguém que concorre comigo por um “lugar ao sol”, valores como o altruísmo, a 

generosidade e a gratuidade tendem a desaparecer. A sociedade, no entanto, não pode 

prescindir deles, pois constituem importante contrapeso para a manutenção do 

equilíbrio da relação eu-tu sobre a qual a vida social se edifica. 

Ao cultivar e encorajar a vivência cotidiana de tais valores, a igreja contribui 

significativamente para a saúde social impedindo-nos de tomar o caminho sem volta do 

egocentrismo absoluto. 
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Uma segunda razão pela qual julga-se ser importante a presença da igreja na 

sociedade tem a ver com a esperança que ela encarna e proclama. Neste nosso contexto 

brasileiro de tantas más notícias, a igreja insiste rebeldemente em ser um foco 

irradiador da boa-notícia de salvação e esperança. Contra todas as evidências contrárias, 

a igreja teimosamente anuncia o triunfo do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a 

morte, o êxito da saúde sobre a doença, etc. E este anúncio é imprescindível, pois livra-

nos do fatalismo e da depressão. 

Enfim, a igreja é importante pois contribui fundamentalmente para a saúde social 

através do incentivo à gratuidade e ao altruísmo bem como por meio do anúncio 

insistente de uma esperança rebelde a todo enquadramento melancólico e fatalista. 

Ademais, a igreja constitui sinal e metáfora da nova humanidade redimida que tanto 

necessitamos ver emergir. 

Assim, é extremamente importante que o Poder Público, abrace a causa religiosa, 

de forma que, mesmo respeitando o Estado Laico, possa contribuir de maneira 

contundente para o aperfeiçoamento e ampliação dos ensinamentos religiosos e do 

papel essencial que as Instituições Religiosas prestam a sociedade brasilnovense. 

Noutra via, no âmbito municipal, o art. 2º da Lei Municipal 090/06, exige que 

para alienação de bens públicos, seja precedida de avaliação prévia, autorização 

legislativa e licitação. O parágrafo único do dispositivo supracitado, dispensa a 

necessidade de licitação, para os casos de doação, como se apresenta no presente 

Projeto de Lei. 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação desta 

Casa Legislativa, e solicitamos que a presente proposta de Lei seja apreciada, discutida e 

ao final aprovada pelos Ilustres Vereadores (as), em REGIME DE URGÊNCIA nessa 

ilustre casa de leis, nos termos do Art. 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Brasil Novo. 

Gabinete do Prefeito, em 13 de Agosto de 2018. 

 

 

 

_________________________________________ 
ALEXANDRE LUNELLI 

Prefeito Municipal 
 
 


