
  

PROJETO DE LEI Nº 156 DE 29 DE JUNHO DE 2017. 

 

Autoriza o poder executivo a receber 

doação de material para revitalização 

da Avenida Dr. Atilla Taborda. 

 

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. Fica autorizado ao Poder Executivo, receber em doação, os seguintes 

materiais: 

 

Material Qtd. Tonelada 

Rachão 667,49 

Base 1669,09 

Cap. 66,15 

 

Art. 2º. A doação dos materiais será utilizada na revitalização da Avenida Dr. Attila 

Taborda.  

Art. 3º. A doadora dos materiais será a empresa Anversa & Cia Ltda. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária 

própria. 

Art. 5º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 29 de junho de 2017. 

 

 

         

              DIVALDO LARA 

               Prefeito Municipal 
              EDUARDO DEIBLER 

       Secretário/GEPLAN 

   

  



 

JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores, o projeto de lei, em exame, visa solucionar os problemas quanto 

ao tráfego dos meios de locomoção, na Avenida Dr. Attila Taborda. 

  

Como se sabe, houve muitos transtornos quanto à passagem de veículos, ônibus, 

caminhões, entre outros, na via pública referida acima. Muitas solicitações surgiram para que 

se buscasse alternativas consistentes na solução desse problema. Entretanto, somente em 

2017, através deste Poder Executivo, foram conduzidas de forma séria, as alternativas para 

permitir o tráfego urbano e rural na Avenida Dr. Atilla Taborda. 

 

Como é corriqueiro, o Poder Executivo, não admitindo inércia na execução de seus 

objetivos, buscou uma atuação integrada para arcar com as despesas da obra de revitalização 

desta via pública, a qual é itinerário de grande parte da população urbana e rurícola. Dentro da 

linha de ação do Poder Executivo, restou definido que o ônus financeiro da revitalização 

poderia ser amenizado com a participação concomitante do Poder Público e setor Privado.  

 

Diante disso, o Poder Executivo demonstrando total comprometimento com a solução 

do problema e uso correto do dinheiro público, acordou bilateralmente, que a doação dos 

materiais para realização da obra é uma alternativa eficiente e concreta, a fim de consolidar os 

primeiros passos da tão esperada revitalização da Avenida Dr. Attila Taborda. 

 

Construindo os laços da Parceria Público-Privada, a empresa doadora dos materiais 

celebrará os inequívocos e idôneos termos de doação, os quais validarão a relação jurídica 

obrigacional entre o Poder Público e o Setor Privado.  

 

Aprovado o Projeto de Lei, que ora apresentamos, haverá a execução direta da obra 

pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA). Portanto, todo o 

ajuste bilateral construído pelo Poder Executivo será materializado com a devida aprovação 

deste Projeto de Lei, instrumento que, consolidar-se-á com a atuação do Poder legislativo. 

 

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria.

               
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 29 de junho de 2017. 

 

 

            DIVALDO LARA 
             Prefeito Municipal 

 
  EDUARDO DEIBLER 

                    Secretário/GEPLAN 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 


