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JUSTIFICATIVA 

 

O vereador que a este subscreve, na forma regimental, 

apresenta à consideração e deliberação do Augusto Plenário, o 

anexo Projeto de Lei que altera os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 

Municipal 9.094, de 11 de novembro de 2021. 

 O programa Mecenas tem por objetivo valorizar a cultura, 

o artista e difundir a arte a população. 

 Portanto, entendendo restar suficientemente demonstrado à 

importância e pertinência da matéria tratada no presente 

Projeto de Lei, submetemo-lo à consideração dos ilustres 

Pares, solicitando o inestimável apoio para a sua aprovação. 

 

PROJETO DE LEI Nº     /2023. 

 

      “Altera e acrescenta dispositivos na Lei 

Municipal 9,094, de 11 de novembro de 2021 e dá 

outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município, 

 

APROVA: 

Art. 1º: Ficam alterados os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 

Municipal nº 9.094 de 11 de novembro de 2021 que passarão a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º: Fica instituído o Programa Mecenas no Município 

de Franca”. (NR) 

 

Art. 2º: O Programa tem como objetivo a Cooperação entre o 

Poder Público e as Pessoas Físicas e Jurídicas no custeio dos 

recursos financeiros para a criação, produção, instalação, 

manutenção, conservação e restauração adequadas de obras de 
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arte como esculturas, quadros, gravuras, murais, fachadas 

históricas de prédios públicos e peças assemelhadas instaladas 

ou expostas, em caráter temporário ou permanente, em locais 

públicos no município de Franca. 

 

Art. 3º: As Pessoas Físicas ou Jurídicas que aderirem ao 

programa para instalação, manutenção, conservação e 

restauração das obras abrangidas por esse programa se 

comprometem a manter, exatamente, os aspectos originais das 

sendo vedadas quaisquer alterações de cores, texturas ou 

padrões sob quaisquer pretextos”. 

 

Art. 2º: As despesas com a execução da presente Lei correm 

à conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Art. 3º: Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

    Câmara Municipal de Franca, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ilton Ferreira 

Vereador 

 


