
 

 

Exmo. Senhor Presidente. 

 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência, nas 

suas atribuições legais, submete à apreciação da câmara municipal de Bagé a seguinte 

preposição. 

. 

 

PROJETO DE LEI: 052/2020 

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A CRIAR A 

COMENDA DE MÉRITO ESPORTIVO DENER 

ASSUNÇÃO BRAZ NO MUNÍCIPIO DE BAGÉ. 

 

 

Art.1º Fica instituído a Comenda Mérito Esportivo do ano no município de 

Bagé, que será concedido a atletas que tenham se destacado nas diversas modalidades esportivas, 

ou dirigentes esportivos e outras personalidades que tenham contribuído significativamente para 

o desenvolvimento do esporte, e que sejam merecedoras do reconhecimento do povo Bageense. 

 

Art. 2º A Comenda Mérito Esportivo será realizado anualmente, no mês de 

setembro como parte das comemorações da semana do atleta. 

 

Art. 3º Poderá ser indicado umhomenageado com a comanda para cada 

vereador com mandato vigente, com homenageado da sua escolha. 

Parágrafo único: Fica a Mesa Diretoria autorizada a confeccionar o diploma, 

medalha ou troféu e a realizar a Sessão para outorga da Comenda Mérito Esportivo. 

 

Art. 4º Serão atendidas com recursos consignados nas dotações orçamentárias 

do Poder Legislativo, as despesas resultantes da confecção das menções honrosas resultantes do 

cumprimento desta Lei. 

 

Art. 5º Esses recursos serão atingidos com dotações orçamentárias próprias do 

Poder Legislativo. 
 

Art.6º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

           

       SALA DAS SESSÕES, 16 de junho de 2020. 

 
                JOÃO SCHARDOSIM 

                     Vereador PTB 

 



           

 

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 
 

 

 

O Prêmio Mérito Esportivo "DENER ASSUNÇÃO" tem por objetivo agraciar 

personalidades locais que mais se destacarem, anualmente, em práticas esportivas, em nível, 

estadual, nacional e internacional.  

É de conhecimento de todos o potencial esportivo do Município em diversas 

modalidades, tal potencial deve ser motivado por uma legislação que gratifica os resultados 

obtidos por nossos atletas, dirigentes e gestores. 

Por fim, o projeto de lei busca valorizar os atletas, dirigentes e gestores do 

Município, incentivando-os através do Prêmio Mérito Esportivo “Dener Assunção”, além de 

prestar uma homenagem ao atleta Dener Assunção Braz, um grande ícone do esporte em nossa 

cidade. 

Desta forma, contamos com a parceria dos nobres colegas para que 

obtenhamos a aprovação desta matéria. 

 

 

           

       SALA DAS SESSÕES, 16 de junho de 2020. 

 

 

                JOÃO SCHARDOSIM 

                     Vereador PTB 

 


