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Art. 1° Fica criado no Munlcipio um espago publico dedicado a 
apresentapao de todas as modalidades de musicas, shows, danpas ou 
demonstrapdes culturais que interessarem.

Art. 2° Para fazer uso do espapo, os interessados deverao ser 
residentes em nosso municipio, ou residentes em outra cidade, mas tendo 
familia que reside na cidade.

Art. 3° A Prefeitura, atraves da Secretaria Municipal de Cultura, dara 
todo o incentive para a realizapao dos espetaculos ou eventos que virem a ser 
apresentados, assim como:

a) Divulgapao das apresentapoes;

b) Montagem de palco para as apresentapoes;

c) Fiscalizapao do livro de cronograma de inscripao dos
interessados;

Art. 4° As apresentapoes nao poderao ultrapassar as 22 horas e serao 
apresentados de sexta-feira a domingo;

Paragrafo Primeiro: quando as apresentapoes forem ultrapassar as 22 
horas, o interessado devera ter autorizapao da Prefeitura.

Art. 5° Quando houver evento em que o Municipio estiver participando, 
os promotores dos eventos deverao abrir um espapo destinado aos Talentos da 
Terra.

Paragrafo Unico: todas as apresentapoes serao voluntarias, e nao 
causarSo onus aos promotores do evento e nem ao Municipio.
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Art. 6° Os interessados qua vierem a fazer o uso do espapo 
voluntariamente ate as 22 horas, estarao isentos do pagamento de qualquer 
tribute que vier a ser cobrada.

Art. 7° O Executive Municipal, no prazo de 45 dias, a contar da data de 
sua publicapao, regulamentara a presente Lei.

Art. 8° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicapao, revogadas 
as disposipoes em contrario.
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JUSTIFICATIVA

Com a criagao desse espago, os jovens, criangas e os adultos 

poderao fazer suas apresentag6es nesse local.

Uma vez que sendo urn espago publico e aberto a populagao 

este ira proporcionar a estes Talentos da Terra, oportunidades para divulgar 

seus trabalhos.

E tambem a oportunidade de levar ao conhecimento da 

populagao os artistas que temos em nossa cidade, assim como incentivar, 

reconhecer e valorizar o trabalho destes.

O presente projeto sendo aprovado tambem estara contribuindo 

com mais uma opgao de lazer dos municipes aos finals de semana.

For todo o exposto pego o apoio dos nobres vereadores para

aprovagao do projeto.
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