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CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
Estado da Bahia 
CNPJ nº 16.424.855/0001-80 

 

 
    Tabocas do Brejo Velho - “o maior parque solar da América Latina”           

 

LEI Nº 402/2018, DE 09 DE MAIO DE 2018. 

 “Institui a Semana da Cultura de Tabocas do Brejo 
Velho e dá outras providências”.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO TABOCAS DO BREJO VELHO, 
Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições Legais;  

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei; 

Art. 1º Fica criada a SEMANA DA CULTURA, na forma desta Lei, a ser comemorada 
na semana do aniversário da cidade de Tabocas do Brejo Velho – dia 12 de abril. 

Art. 2º A Semana Cultural de Tabocas do Brejo Velho terá como objetivos:  

I - Criar um evento cultural anual, que venha congregar todas as tendências 
artísticas de Tabocas do Brejo Velho, tais como: Música, dança teatro, literatura, artes plásticas, 
comidas típicas, etc; 

II - Incentivar e fortalecer o movimento cultural Taboquense, abrindo espaço para 
a circulação e comercialização dos produtos artísticos;  

III - Promover a divulgação de nossos valores e a regionalização da cultura 
Taboquense; 

IV - Conclamar o poder público para prestigiar e apoiar o evento. 

Art. 3º A execução, bem como a organização do evento, ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação do Município ou Secretaria 
Municipal similar. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 09 de maio de 2018. 

 
HUMBERTO PEREIRA DA SILVA 

Prefeito 
 
 
 
 
 
*republicado por erro material, em substituição a Lei Municipal nº 401/2018. 


