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"Altera o anexo da 
Lei 4321 de 30 de Março de 2022 
para incluir o evento " Música 
na Praça". 

Art. 1° Inclui no anexo da Lei Municipal n°4321/2022 o seguinte evento: 

Música na Praça 
Local: Praças, Ruas e Parques da Cidade 

Data : outubro à dezembro de 2022 

Art. 20  Os demais artigos e eventos da Lei 4321/2022 permanecem 
inalterados e em plena vigência; 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões General João Manoel de Lima e Silva, 15 de Setembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente 

Senhores(as) Vereadores(as): 

O projeto Música na Praça surgiu da necessidade de espaço para os Artistas 
locais demostrarem seu trabalho, a carência de espaços formais para o desenvolvimento e a 
divulgação fez com que a comunidade não tenha acesso aos bens culturais produzidos pelos 
artistas, gerando uma barreira entre o público e o artista. Dentro desta lógica um grupo de 
artistas focados em encontrar uma solução para o problema, se reuniu para debater 
alternativas, nesse contexto surgiu o Coletivo Música na Praça, iniciativa independente sem 
fins lucrativos, que visa levar o produto cultural local para os espaços públicos, gerando 
acesso e fruição por parte da comunidade. 

Ao todo são mais de vinte e cinco intervenções realizadas, com um total de 
espectadores que ultrapassa duas mil pessoas e mais de quarenta artistas, profissionais de 
som e fazedores da cultura, envolvidas nos sete anos de experiência do projeto. 

Sala das Sessões General João Manoel de Lima e Silva, 15 de Setembro de 2022. 
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