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LEI N° 2.140 DE 24 DE MARÇO DE 2015

"Cria o Festimagem - Festival Internacional da Imagem - Fotografia,
Cinema e Vídeo e dá outras providências".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata (Estância Hidromineral), Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1° -' Fica instituído no Município de Águas da Prata o
Festimagem - Festival Internacional da Imagem - Fotografia, Cinema e Vídeo a
ser realizado anualmente.

Art. 2° O Poder Executivo oficializará as solenidades,
regulamentando-as e incluindo-as no calendário de eventos do Município.

Parágrafo I - As solenidades programadas serão realizadas no
mês de julho e terão a finalidade de divulgar o trabalho de artistas da
fotografia, cinema e vídeo da região, bem como do Brasil e do exterior.

Parágrafo 11 - Durante a realização do evento na cidade de
Águas da Prata, o executivo - em parceria com o legislativo, artistas e o GLOC
(Espaço Global de Cultura) - propõe a ocupação de espaços públicos e privados
- Praças, Centros Culturais e Hotéis - como forma de democratizar a produção
e fruição da arte, integrando artistas e a comunidade através de exposições,
palestras, seminários, encontros musicais e outras atividades artísticas,
promovendo a cidade e firmando a cidade e firmando sua identidade como um
polo difusor da Cultura.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada em sua totalidade a Lei nO2047/14.

Município de Águas da Prata - (EstânCia Hidromineral)a, aos vinte e
quatro dias do mês de março de doi mil e quinze.
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