
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé. 

Edimar Fagundes Cardoso 

  

  

  

                         A Vereadora que este escreve apresenta à 
consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

  

  

 Projeto de Lei: 122/2018 
                                                            
                               
                                        
Institui o Dia Municipal das 
Pessoas com Deficiência no 
Município de Bagé e dá outras 
providências. 

  

                       Art. 1º Fica determinado o Dia Municipal das Pessoas 
com Deficiência. 

                       Art. 2º A data do Dia Municipal das Pessoas com 

Deficiência, dar-se-á no dia 28 de agosto, anualmente, alusivo ao 

encerramento da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, que 

tem seu início no dia 21 estendendo-se até 28 de agosto.    

                       Art. 3º Esta data será incluída no calendário oficial de 

eventos permanentes do Município de Bagé.        

                      Art.  4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  



SALA DAS SESSÕES, 05 de junho de 2018. 

  

  

                                      Vereadora Sonia Leite 

Progressistas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

JUSTIFICATIVA: 

  

  

                        Segundo a Lei 13.146/2015, a pessoa com deficiência 
é aquela que tem algum tipo de limitação de longo prazo que pode 
gerar obstáculos na sua participação social nas mesmas condições 
que as outras pessoas. Esses obstáculos, porém, são derivados de 
barreiras (que podem ser físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais) 
que dificultem a inserção das pessoas com deficiência na educação, 
no trabalho, na saúde, na comunicação, entre outros aspectos da vida. 

                       Acreditamos que divulgar e lutar pelas causas das 
pessoas com deficiência é aquela que tem algum tipo de limitação de 
longo prazo que pode gerar obstáculos na sua participação social nas 
mesmas condições que as outras pessoas. Esses obstáculos, porém, 
são derivados de barreiras (que podem ser físicas, sensoriais, mentais 
ou intelectuais) que dificultem a inserção das pessoas com deficiência 
na educação, no trabalho, na saúde, na comunicação, entre outros 
aspectos da vida. 

                      Acreditamos que divulgar e lutar pelas causas das 
pessoas com deficiência é um trabalho diário.Afinal, apesar das 
conquistas recentes, a desigualdade, a exclusão, o preconceito e a 
falta de acesso a serviços ainda continuam enormes. Para evitar a 
exclusão, nada melhor que a informação, essa é uma questão de 
responsabilidade social, pois na maioria das vezes, esses problemas 
são tratados pelo restante da população como um motivo para a 
discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para as 
pessoas com algum tipo de deficiência. 

                      A criação dessa data visa conscientização, compromisso 
e ações que transformem a situação das pessoas com deficiência em 
nossa cidade, reivindicando cidadania e participação plena em 
igualdade de condições. Momento este, para refletir e buscar novos 
caminhos e como forma de divulgar as lutas por inclusão social. 

                        Desta forma, o Dia Municipal das Pessoas com 
Deficiência, tem como grande objetivoconscientizar a sociedade para 



a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; promover os 
direitos humanos; conscientizar a população sobre assuntos de 
deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e 
pensar a inclusão desse segmento na sociedade, para que ele 
influencie os programas e políticas que o afetem.  

                        Por todo o exposto, contamos com a sensibilização e o 
apoio dos nobres "Edis" para a aprovação desse importante Projeto de 
Lei. 

  

   

Vereadora Sonia Leite 

                                                        Progressistas 

 


