
PROJETO DE LEI N° 058/2020 

 

Altera parcialmente a Lei municipal nº 4.523, 

de 18 de setembro de 2007 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 dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

PROJETO DE LEI: 

 

 Art. 1º Altera parcialmente a Lei municipal nº 4.523, de 18 de setembro de 2007, alterando o 

§ 2º do art. 11, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 

11......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

§2º Para gozo do benefício do passe livre é obrigatória a apresentação da carteira 

personalizada, emitida conforme procedimentos e modelos estabelecidos pelo órgão competente, 

sem a necessidade de renovação.”  

 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 23 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

  

  



  

  

 JUSTIFICATIVA 

  

  

 Senhor Presidente, 

  

 Senhores Vereadores, 

  

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

Casa Legislativa visa dar nova redação ao § 2º do art. 11 da Lei Municipal nº 4.523, de 18 de 

setembro de 2007, considerando que o presente texto traz muita burocracia ao estabelecer prazo 

para tal benefício, e considerando que as pessoas portadoras de deficiência já enfrentam muitas 

burocracias e dificuldades no dia a dia, não cabe a nós, Poder Executivo, dar um prazo para esse 

benefício, mas sim, garantir acesso igualitário.  

 Diante ao exposto, estas são as razões pelo qual submetemos o presente projeto de lei 

à elevada apreciação dessa casa legislativa, solicitando desde já a sua aprovação, diante da 

justificativa acima prestada e contando com a compreensão de Vossas Excelências para apreciação 

desta importante matéria, pedimos a devida vênia para aprovação deste projeto de lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 23 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 


