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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 218/14 - GPC Carazinho, 05 de setembro de 2014.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 107/14

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n' 107/14, desta data, que Dá nova redação ao Art. 2' da Lei Municipal n' 5.935/03.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei que Dá nova redação ao Art.

2' da Lei Municipal n' 5.935/03, atendendo solicitação do Conselho Municipal do

Idoso de Carazinho - CMIC, conforme aprovação em reunião ordinária realizada no

dia 27 de a90sto de 2014.

Conforme informação do Conselho, o benefício do desconto de 50% no

preço dos ingressos aos idosos deverá ser aplicado em consonância com o disposto

no Art. 23 da Lei Federal n' 10.741 de l' de outubro de 2003, que Dispõe sobre o

Estatuto do Idoso e dá outras providências, sendo que o referido Estatuto não prevê

dias exclusivos para o atual desconto, devendo esse ser disponibilizado em qualquer

dia da semana.

Atenciosamente,

RENA SÜSS,
Pre eito.
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PROJETO DE LEI N' 107, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,

Dá nova redação ao Art. 2° da Lei
Municipal n' 5,935103.

Art. l' O artigo 2' da Lei Municipal n' 5.935 de 09 de setembro de 2003,
que Assegura, aos maiores de 60 anos, 50% (cinqüenta por cento) de desconto no
preço de ingressos para cinemas, cineclubes, teatros, eventos esportivos, espetáculos
circenses e musicais e dá outras providências, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 2" O desconto previsto no artigo 1°, será disponibilizado em
qualquer dia da semana." (NR)

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2014.

REN SÜSS
Prefeito
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