ORLEG

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI N°

A 9 2,i /2016

"Institui no Municipio de Belo Horizonte o
evento "Circuito Cultural Orla da Pampulha".

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 1° - Fica instituido no Municipio de Belo Horizonte o "Circuito Cultural Orla
da Pampulha".
Art.2° - 0 evento "Circuito Cultural Orla da Pampulha" sera comemorado corn
atividades e eventos de carater cultural marcado pela pluralidade de
expressees e generos artisticos.
Art. 3° - Ocorrera durante 24(vinte quatro) horas, eventos culturais como
apresentactles musicais, teatrais, entre outros, de forma ininterrupta.
Art. 4° - Devera ocorrer as manifestagOes ern toda extensao da orla da Lagoa
da Pampulha.
Art. 5° - 0 evento acontecera anualmente de preferencia no 1° semestre.
Art. 6° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacao.
Belo Horizonte, 25 de abril de 2016.
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LC
JUSTIFICATIVA

"0 Circuito Cultural da Orla da Pampulha" 6 urn evento democratico e inclusivo.
Ela retine atracOes de qualidade para todas as classes sociais. Alem disso, da
oportunidade para os que nunca estiveram em eventos culturais anteriormente,
por falta de dinheiro, participem.
A intencao do projeto a chamar a populacAo para uma area da cidade que vem
sofrendo diversas transformagOes, como a despoluioao da lagoa da Pampulha,
o reconhecimento arquitetonico da Pampulha como patrim6nio hist6rico da
humanidade e por ser uns dos cartoes portais da cidade.
Como acontece na Virada Cultural, o Circuito Cultural Orla da Pampulha
promovera 24 horas de apresentacOes culturais ininterruptas com variados
tipos, como espetaculos musicals, pecas de teatro, exposicOes de arte e
hist6ria, entre outros.
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