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"Institui no Municipio de Indalatuba a Semana Cultural
do Artista Especial."

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ , Prefeito do
Municipio de Indaiatuba, usando das atribuigoes que the sao conferidas por
Lei.
FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 14- Fica instituida , no Municipio de Indaiatuba, "A
SEMANA CULTURAL DO ARTISTA ESPECIAL", realizar-se-a anualmente
na primeira semana de dezembro , tendo como abertura oficial o dia 03 do
corrente m6 s, onde se comemora o "DIA INTERNACIONAL DAS
PESSOAS COM DEFICIENCIA", e passa ainda a fazer parte integrante do
calendario oficial de eventos do Municipio.
Art 22 - A presente Lei visa divulgar os trabalhos nas
diversas areas realizados pelas pessoas portadoras de deficiencia
erradicadas no Municipio de Indaiatuba, durante a vigencia da semana
cultural, serao realizadas:

- exposigoes de pintura, desenho e escultura;
I1- trabalhos em marcenaria, colagem e artesanato;
III - apresentagoes teatrais;
IV - apresentagoes musicals;
V- numeros de danga;
VI - corals e outras manifestag6es artisticas.
Art. 34 - As exposigoes a espetaculos artisticos serao
realizados em locals municipais destinados a atividade correspondente ou
que se mostrem apropriados a realizagao das mesmas.
Art. 44 - 0 regulamento especifico contendo as normas
que regerao anualmente o evento, as categorias de trabalhos, inscrigoes,
premiagoes, a comissao selecionadora ou julgadora e outros detaches,
ficara a cargo da Prefeitura Municipal atravas de seu drgao competente.

1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA

Art. 52 - Podera o drgao competente convidar pars fazer
parte integrante da organizagao do evento, criticos, profissionais das artes
plasticas, entidades com atuagao na area cultural e de ensino.
Art. 69 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicagao.
Prefeitura do Municipio de Indaiatuba, aos 08 de agosto de
2011.

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO

Pubicado na Secrelada Genii do Municiplo, en, 08 do agwha do 201
Samir Mauriclo de Andrade - Secrelarro.
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