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PROJETO DE LEI N' \ f 12021.

unlclprlde Carcavet REVOGA LEI MUNICIPAL NO

3.275, DE 30.09.2001, tNSTtTUt
E REGULAMENTA A FORMA E
USO DA LOGOMARCA DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE
HABTTAçÃO Oe CASCAVEL.
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rAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1" Esta lei institui a logomarca da Companhia Municipal de
Habitação de Cascavel - COHAVEL, conforme disposições desta Lei e o Anexo l.

Art.2'A logomarca da COHAVEL, será representada em seu layouÍ, por
figuras geométricas, nas cores verde, azul e branco, tendo abaixo o texto COHAVEL,
em letras "caixa-alta", na cor azul.

Art. 3o E de uso obrÍgatório a logomarca estabelecida nesta Lei, em
todos os bens móveis e imóveis, formulários de qualquer natureza e espécie, legais,
fiscais e informativos, de apresentação e divulgação pública ou internoi e
administrativos, publicidade e propaganda confeccionadas, impressas, divulgadas,
edjtadas, sob qualquer forma e por qualquer outro objeto de uso ou propriedàde Oa
COHAVEL.

Art. 4o A visualização da logomarca obedecerá ao desenho (layout)
constante do Anexo l, devendo suas dimensões serem adequadas, podendo ser de
tamanhos diversos, de acordo com a aplicação dos bens ou usos legais ou que
venham a ser regulamentados, proporcionatmente, de forma a não alterar o visual
referido.

Art. 5o A COHAVEL, por meio de ato proprio da companhia,
regulamentará a presente Lei, no ptazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua publicação.

GOVERNO MUNICIPAL

Art. 6o Os recursos para o
da COHAVEL, correrão por conta de
próprías da referida Companhia.

Art. 7o Esta Lei e r na data da sua p revogadas as
disposições em contrário, a Lei tvlunicipal n" 3.27 de 30 de agosto de

Gabinete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 23 dejunho de 2021.

oP ranhos,
P Municipal

desenvolvimento e implantação da logomarca
dotação orçamentária prevista e de receitas

2001

Rua Paraná, 5000 - Caixa Postal 115 85807-900 - CNPJ 7 6.208.867 t0001-07

(N',

lllllliillllllil

llllllllllillll
.llllllll

ilililt1

iliilt

iiitit
lillll

lill

il

I



ffij
GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do MunicíPio

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres vereadores(as)

Submeto à elevada apreciação dos Senhores [Vlembros da Câmara

It/uniciBal o anexo Projeto de Lei que "REVOGA LEI tvlUNlClPAL N" 3.275, DE

30.08.2001, INSTITUI E REGULAMENTA A FORI/A E USO DA LOGOMARCA DA

COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO DE CASCAVEL."

O Presente Projeto de Lei objetiva a autorização legislativa para revogar

Lei N/unicipal n' 3.275, de 2001, assim como alterar e instituir nova logomarca à

Companhia t\Iunicipal de Habitação - COHAVEL, tendo em vista que a nova

logomarca simboliza a integração entre a Companhia e a identidade cascavelense.

: O azul, o verde e o branco da logomarca foram inspirados na bandeira do tMunicÍpio

de Cascavel. A nova identidade visa refletir o momento de profissionalizaçào da

, empresa, agora moderna e adaptada, aos novos tempos e desafios enfrentados pelo

[VIunicípio e pelo povo cascavelense.

Essas são Senhor Presidente, a razâo que justifica elaboração deste

Projeto de Lei que su

Legislativa, renovando

distinta consideração.

bmetemos à ap

a Vossa

[t/embros da Câmara

de elevada estima e

1

onald P nhos,
Prefe [/untc ipal

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINo ESPÍNoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

Gabinete do Prefeito Munici
Cascavel, 23 de junho de

dos Sen

lência, os meus p
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