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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETODELEIN° 51 /2016 de

28 de Junho de 2016

Ementa: "Inclui no calendário oficial de eventos do
município de Campo Largo o "Dia do Fusca", e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, APROVOU, e eu PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1!!- Fica instituído o "Dia do Fusca" no âmbito do Município
de Campo Largo, a ser comemorado anualmente no dia 18 de setembro.

Art. 2!! - O evento ora instituído será inserido no calendário
oficial de Eventos do Município de Campo Largo.

Art. 3° - Em comemoração ao "Dia do Fusca", haverá exposição
pública de automóveis e poderão ser promovidos eventos beneficentes, educativos, culturais e

~festivos pelo Poder Executivo.

1- A exposição ocorrerá no primeiro domingo posterior à data
de comemoração, tendo como local de encontro à sede do "Clube do Fusca", no Campo ABI.

11- O Poder Público disponibilizará a infraestrutura necessária
ao adequado funcionamento e a realização do Encontro de Fuscas, mediante a instalação de
sanitários removíveis e a garantia de mecanismos de segurança pública no local.

Art. 4!! - O Poder Executivo poderá realizar parcerias e
convênios com profissionais e entidades civis locais.
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Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Campo Largo, em 30 de junho de 2016.

~D.~
Rosicléa Oliveira da Silva

Vereadora
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