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PRETO, PARA|
te de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle,

mento em Cullura no município, sendo Ribeirão Preto uma
a cultural do Interiar paulista, a importância do respeito e do

tução comprovada no arcamento da cultura

da Lei Orgânica do Munieípia de Ribeirão Preto, c.e, arigo
= Regimento Interno, submeto & apreciação de Vossa Excelência e Egrégia.

[ (x JACRESCENTAR (EXCLUIR
02.21.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO í

no município uma política de Incentivo às manifestações camavalescas como
blocos, afoxés, maracatus « escolas da semba, retornando para « cidade a regiização do cameval |

a
es cuturais mais reconnecides muncieimente e que az eizes

5. martenco 65 “adições saves de váris gerações sendo uma
“ência das menfestações dos povos negros, desde

as fesias de sanros, congadas, ceteretês, folias de reis, blocos, afoxés, bumba-meu-boi, etc. A Lei ]

|

Mula

pal 7 948 da 18 da dezembro de 1887, inaltucioniza os letejos camavalescos no municipio |

| e Ribeirão Pre, astoolgco6areizesde participação do Poder Púolco Municipaladá curas || rentábncias, que o ago 5 ca relrica la, determina quao Poder Pública deve oferecar estulra
[e invitações fisicas necessárias serà aprosantação pública do Carnaval anual é o arigo7º da
| elsce quo & Comissão Municipal de Carnaval, culada  Socratare Muniepl Cutura
| decidirá sobre os festejus Camaveiescos. Porém, nos últimos anos, a Prefei Municipal deixou

|

|

|

polare incentivaralivro manifestação do Camavai de Rua em Ribeirão Preto e faz-se |

essário que a administração pública cumora seu papel quanto ao emparo de escoles, blocos,
a que estes possam realizar sua função carnavalesca no município.

Vetor estimado: R$ 750.000,00

anulação parcial
26.2,015º

mento org mantário da presente
tes no presente Projoto de —

stemiro de 2021

o |
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