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LEI Nº. 2.980/2017 – 12/12/2017  –  PODER LEGISLATIVO 

 

 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo instituir 

Programa Biblioteca e Teatro Itinerante no 

âmbito do município. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei Orgânica 

Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica Autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa Biblioteca e Teatro Itinerante no 

âmbito do município. O programa em tela tem como objetivo maior propiciar acesso a um acervo 

de livros e autores diversos, de maneira que venham incentivar o prazer e a prática da leitura nas 

comunidades, bairros, vilas e projetos. Assim como possibilitar o acesso a cultura nas mais diversas 

formas levando o teatro itinerante até as comunidades mais carentes. 

 

Art. 2º - A biblioteca itinerante funcionará em um veículo adaptado para esse fim, no modelo de um 

ônibus ou carreta acoplada com contêiner, equipado com ar-condicionado, internet wifi, 

computadores e um acervo de livros e uma diversidade de autores. Soma-se a este veículo um palco 

móvel para as apresentações teatrais.    

 

Art. 3º - Fica Sob a responsabilidade das Secretarias de Educação e Cultura desenvolver e executar 

o Programa. 

 

Art. 4º - Fica autorizado as Secretaria de Educação e Cultura realizar parcerias, convênios com 

associações, cooperativa, ong´s, escolas, igrejas e outras entidades que militem na área da educação 

e cultura, buscando assim as melhores maneiras de execução do programa e contemplação da 

população. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 7º - O Poder Executivo tem o prazo de 60 dias para regulamentar e executar esta lei, a partir 

data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Autor: Gaturiano Pires da Silva 

 

  Gabinete da Presidência, 12 de dezembro de 2017. 

   

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

  Presidente 
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