
PROJETO DE LEI 101/2019. 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a colocar na Praça 

Pública uma Estátua de Cláudio Ibraim Vaz Leal e dá 

outras providências. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a colocar na Praça Pública uma Estátua de 

Cláudio Ibraim Vaz Leal conhecido como “Branco”, tamanho real em bronze. 

 

Parágrafo único - A homenagem de que trata esta Lei terá lugar na Praça Rio Branco situada no 

centro da cidade de Bagé.  

 

Art. 2º A estátua será construída com recursos financeiros obtidos através de campanhas 

promovidas por empresas privadas, instituições ou entidades não governamentais. 

 

Art. 3
o
 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, encarregar-se-á 

da urbanização da área que circunda o monumento em referência.  

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Julho de 2019. 

 

                                                                                    

          DIVALDO LARA 

                                                                                        

Prefeito Municipal. 



JUSTIFICATIVA  

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores vereadores, 

 O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a colocar em Praça Pública uma Estátua de Cláudio 

Ibraim Vaz Leal, conhecido como “Branco”. 

 

 Como é por demais sabido, o futebol é o esporte mais popular do mundo sendo a paixão do 

Brasileiro. Temos orgulho de termos um bageense campeão gaúcho de seleções, campeão brasileiro 

e campeão do mundo de seleções, que trouxe a alegria a milhões de brasileiros. 

 

 Cláudio Ibraim Vaz Leal conhecido como BRANCO, nasceu e seu criou em Bagé, no alto da 

Santa Casa, jamais se afastou das suas origens, sempre elevando o nome da sua terra por onde quer 

que vá, foi um atleta exemplar, com passagem por diversos clubes de expressão 

nacional(Fluminense, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Internacional) sendo reconhecido em todo o 

mundo, tendo atuado em clubes da Europa ( Itália, Inglaterra e Portugal onde sagrou-se campeão 

Português e da supercopa de Portugal) e Estados Unidos da América. 

 

 É o quarto lateral esquerdo com mais jogos por nossa seleção, tendo disputado três copas do 

mundo, sendo campeão em 1994. Ao deixar os gramados Branco construiu carreira esportiva 

passando por diversos clubes como técnico e gestor de futebol estando atualmente em sua segunda 

passagem na coordenação das divisões de base da Confederação Brasileira de Futebol. 

 

 Sendo o único bageense campeão do mundo de seleções, o poder executivo leva a 

consideração desta casa legislativa a solicitação para instituir na Praça Rio Branco - popularmente 

conhecida como Praça de Esportes, estátua do homenageado por tudo que ele fez pelo futebol do 

Brasil que muito orgulha nossa cidade. 

  



 

 

 Importante registrar, senhores vereadores, que o custo da estátua não sairá dos cofres 

Públicos. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com 

a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 

               Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Julho de 2019. 

 

DIVALDO LARA 

     Prefeito Municipal. 

 


