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LEI Nº 3.087/18  -  12/07/2018  -  PODER LEGISLATIVO 

 

Ementa: Cria o Calendário de Preservação 

da Cultura do Vaqueiro, no âmbito do 

Município de Petrolina. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PETROLINA, Estado de Pernambuco, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Calendário de Preservação da Cultura do Vaqueiro, no qual serão 

inseridos e organizados, todos os eventos voltados à manutenção das Tradições Vaqueiras no 

âmbito do Município de Petrolina como: Vaquejadas, Cavalgadas, Jecana do Capim, Forró da 

Espora, Corridas de Argolinha, Pegas de Boi no Mato, Corridas de Prado, Pé de Mourão e 

Missas de Vaqueiros, que atendam aos requisitos desta Lei; 

 

Art. 2º - O Calendário de Preservação da Cultura do Vaqueiro constará no orçamento anual 

da Secretaria Municipal de Cultura, com a destinação de recursos na LOA, também podendo 

receber o direcionamento de emendas pelos Vereadores; 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal dará amplo apoio aos eventos constantes no 

Calendário de Preservação da Cultura do Vaqueiro, respeitando a devida proporção de cada 

evento, sendo esse apoio na forma de estrutura física como palcos, toldos, banheiros 

químicos, sonorização ou, até mesmo, no custeio de atrações musicais, alimentação e, quando 

necessário, o aporte direto com recursos financeiros; 

 

Art. 4º - Para que possam fazer parte do Calendário de Preservação da Cultura do Vaqueiro, 

os eventos deverão atender aos seguintes requisitos:  

 

I – Existir há no mínimo 5(cinco) anos; 

 

II – Apresentar projeto à Secretaria Municipal de Cultura com, no mínimo, 60 dias de 

antecedência, detalhando o histórico do evento e planilha de despesas. 

 

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela adequação do Calendário 

de Preservação da Cultura do Vaqueiro, inserindo nele todos os eventos do gênero já 

existentes e regulamentados no Calendário de Eventos do Município, bem como os que serão 

inseridos, através de novos Projetos de Lei, a serem aprovados pela Câmara Municipal de 

Vereadores; 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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  Gabinete da Prefeita, 12 de julho de 2018. 
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