CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N° 02002

/ 2016

Institui a obrigatoriedade de disponibilizacao de
espago nos predios publicos do municipio para
realizagao de Feira de Artesanato e da outras
providencias.
A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1 2 — Fica instituida a obrigatoriedade de disponibilizagao de espago nos predios
publicos do municipio para realizagao de Feira de Artesanato uma vez por ano.
Paragrafo tinico — Os predios publicos que se referem o caput do Art. 12 incluem os
predios que atuam na esfera municipal, da administragao direta e indireta.
Art. 2 2 — As Feiras sera° realizadas uma vez por ano em cada um dos predios publicos do
municipio, cuja programagao sera realizada de acordo corn calendario especffico e de
acordo corn o tamanho do espago disponivel.
Art. 3 9 — A escolha dos artesaos participantes, assim como da data destinada a cada
grupo de participantes sera feita atraves de cadastro na Secretaria Municipal de Cultura.
§12 — A selegao e a distribuigao dos artesaos participantes junto aos predios priblicos
sera° realizadas em janeiro do ano corrente.
§22 — As datas disponlveis sell° estabelecidas pelos predios publicos de acordo corn a
programagao de cada um.
Art. 42 — A Secretaria Municipal de Cultura estabelecera formas de fiscalizagao ao
cumprimento desta Lei,.
Art. 5 2 - Esta Lei sera regulamentada atraves de decreto.
Art. 62 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Belo Horizonte, 05 de julho de 2016.
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JUSTIFICATIVA

0 PL em questa() objetiva valorizar o artesanato de nossa cidade, assim como
propiciar aos cidadaos urn local seguro e confortavel para que possam desfrutar de
momentos de lazer, assim como realizar compras de utensilios e objetos artesanais.
Alern disso, movimenta o comercio, propiciando mais uma fonte de renda aos
trabalhadores aut6nomos.
Trata-se de urn projeto inovador, uma vez que a feira sera realizada em diferentes
predios publicos do municipio, promovendo o comercio de produtos que nem sempre sac)
conhecidos pelo grande public°.
A rotatividade de lugares e produtos, faz corn que mais pessoas tenham a
oportunidade de usufruir da economia colaborativa.

