
PROJETO DE LEI N° 072/2020. 

 

Dispõe sobre prestação de serviço através 

de curso preparatório denominado 

SIMPLIFICA. 

 

 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 O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Juventude, 

Esporte e Lazer (SEJEL) deverá administrar, planejar e organizar anualmente, o 

funcionamento do projeto através das inscrições e sorteio (quando necessário). 

 

Art. 2º Condiciona-se a concessão do benefício mediante: 

II – As pessoas que comprovarem os requisitos obrigatórios para concorrência 

da vaga; 

III – A inscrição e sorteio (se necessário); 

IV – Apresentação de documentação; 

 

Art. 3º O Poder Executivo terá autorização para tomar as medidas necessárias 

para o cumprimento desta Lei. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 14 DE JULHO 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 tem como objetivo contemplar os jovens e adultos bageenses, em 

especial os com vulnerabilidade socioeconômica, através de curso preparatório para as 

provas do ENEM, UFRGS e EsSA 

O cursinho preparatório é destinado aos jovens de escolas públicas, bolsistas das 

escolas particulares e membros da comunidade que estão dentro dos requisitos para 

ocupar as vagas, terão acesso as aulas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Redação e Literatura 

oportunizando o ingresso dos jovens ao Ensino Superior e prestação de concursos. 

A obtenção das vagas no curso preparatório SIMPLIFICA visa um incentivo ao 

ingresso no Ensino Superior e prestação de concurso, não só para alunos da rede pública 

e particulares, mas também para a comunidade de baixa renda e vulnerabilidade 

socioeconômica. 

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, 14 DE JULHO DE 2020 

 

 

 

DIVALDO LARA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


