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 PROJETO DE EMENDA LEI DA ORGÂNICA N.º 1

Altera a redação do Parágrafo único do artigo
3º da LOM - Lei Orgânica do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE EMENDA LEI DA ORGÂNICA:

 Art. 1º O Parágrafo único do artigo 3º da LOM  -  Lei Orgânica do .Município passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 3°
 Parágrafo Único -  As cores oficiais do Município, azul, branco e amarelo-ouro, deverão figurar nos
veículos e em outros bens da Administração Pública Municipal, vedando-se o uso de outras cores.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Plenário “ Mario Scholz,

Justificativa

          A cultura de um povo se refere a seus valores e costumes, à língua escrita e falada, às
tradições e ao passado histórico comum, que no caso do Brasil, caracteriza-se pelo encontro de povos
de diferentes etnias.

          A identidade cultural de um povo também resulta da maneira como as pessoas se relacionam
com o espaço que habitam, ou seja, do modo como organizam o espaço territorial. Uma comunidade
se apropria dos lugares por meio de práticas culturais que envolvem sentimentos e simbolismos
atribuídos a um determinado local.

        O lugar onde se vive tem um significado especial para cada pessoa, pois é ali  que se
estabelecem as  relações de afetividade, como o círculo familiar, o profissional,  o de amizades e o de
identidade, com os elementos paisagísticos e com as práticas culturais do grupo social.  Esses
elementos simbolizam a identidade cultural de um povo. Uma comunidade precisa de símbolos para
expressar o amor à sua terra e resguardar  sua identidade,  enquanto sentimento de pertencer ao
lugar, ser cidadão do lugar.
       Os Símbolos Nacionais do Brasil, foram definidos pela  Lei 5.700 de 1º de setembro de 197, que
além de estabelecer quais são eles , também determina a forma e como devem ser usados. Seus



padrões, cores,  formatos e significados. Esses símbolos tem o papel de  unir as  pessoas criando
representações visuais, verbais ou icônicas do povo, dos valores, objetivos e da história de um lugar,
de um  município, de uma nação.
       Em  São Jose dos Campos  os símbolos como o brasão, as cores do município estão revistos no
artigo 3º da  LOM - Lei Orgânica do Município.
     E é  com objetivo de proteger, resguardar os símbolos da nossa cidade, enquanto forma de
preservação da identidade do povo Joseense,  com objetivo de que apresentamos o presente Projeto
de Lei.

Plenário "Mário Scholz", 19 de maio de 2014

Ver. DULCE RITA - PSDB

EM TRAMITAÇÃO


