PROJETO DE LEI Nº 34/2019, DE 24 DE JUNHO DE 2019.
Altera e acresce os dispositivos que menciona à Lei nº 3.192/09, de 05 de
fevereiro de 2009 que Dispõe sobre a reordenação dos elementos que compõem
a paisagem urbana do Município de Campos do Jordão
(de autoria do Executivo Municipal)
Art. 1º. A Lei nº 3.192/09, de 05 de fevereiro de 2009 passa a vigorar acrescida
de um artigo, numerado como artigo 46, renumerando-se os atuais artigos 46 e 47
para 47 e 48, respectivamente:
“Art. 46. Fica o Município autorizado a realizar em conjunto ou não com o
Governo do Estado de São Paulo e exclusivamente para o Festival de Inverno de
Campos do Jordão, propaganda institucional, educacional e cultural, patrocinada
ou não, independente das regras previstas nesta Lei, resguardadas as normas
técnicas de segurança.
Art. 47. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, aplicando-se também a todos os pedidos de
licenciamento de anúncios pendentes de apreciação.”
Art. 2º. O artigo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Campos do Jordão,
Aos 19 de junho de 2019.
FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito Municipal
Estância de Campos do Jordão, 19 de junho de 2019.
Ofício GP nº 422/2019
Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 07/2019
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de submeter a essa Augusta Casa Legislativa, o incluso
Projeto de Lei Ordinária nº 07, de 19 de junho de 2019 que “Altera o dispositivo
que menciona da Lei nº 3.192/09, de 05 de fevereiro de 2009 que Dispõe
sobre a reordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do
Município de Campos do Jordão”, o que faço com arrimo nos artigos 44, inciso
III e 46, da Lei Orgânica do Município.
Referida propositura tem por objeto a modificação da Lei conhecida popularmente
como “Lei Cidade Limpa”, possibilitando assim a realização, fora dos padrões nela

estabelecidos, de propaganda institucional, educacional e cultural, patrocinada ou
não, durante o Festival de Inverno da Cidade.
Essa alteração implicará na realização das propagandas acima referidas em curto
espaço de tempo, ou seja, durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão,
não prejudicando, de forma alguma, o espírito da Lei que se pretende alterar.
Como é sabido, desde longa data, o Festival de Inverno passou a fazer parte da
vida econômica, social, artística e cultural do jordanense e de todas as pessoas
que o frequentam.
Assim, considerando que não poderemos permitir a passagem em brancas
nuvens desse tão esperado jubileu é que rogo de Vossas Excelências seja
analisada, votada e aprovada a propositura em tela, uma vez que somente
benefícios trará à nossa cidade.
Assim, estando a matéria dotada de inegável interesse público, revelando-se
ainda urgente, rogo tenha o presente projeto tramitação em regime de urgência
urgentíssima, nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município.
Assim, cingido ao exposto e renovando a Vossa Excelência e a seus nobres
pares minhas manifestações de absoluto respeito e especial consideração.
FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito Municipal
Excelentíssimo Senhor
Vereador Luiz Filipe Costa Cintra
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão – SP.
Nesta

