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LEI N° 2537/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

CRIA BECOS TURÍSTICOS E CULTURAIS 

NA CIDADE DE PARELHAS - RN E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

           

A Câmara Municipal de Parelhas – RN, através de seus representantes 

aprovou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica criado Becos Turísticos Culturais nas ruas de Parelhas, que 

consiste no incentivo à memória histórica, social, cultural e artística da comunidade, 

por meio de intervenções culturais. 

Art. 2º A criação dos Becos Turísticos Culturais tem como objetivo: 

I - Incentivar a prática das artes em todas as suas manifestações, e assim 

promover mais entretenimento; 

II - Conscientizar e incentivar a população Parelhense, turistas a estimar e 

valorizar o nosso Patrimônio, estimulando a preservação e ativação deste espaço 

público, por meio de atividades culturais, sociais e educativas; 

III - Oferecer gratuitamente o acesso a arte e a cultura para crianças, jovens e 

adultos, por meio de apresentações artísticas, shows musicais, oficinas educativas, 

artes visuais, artes plásticas, intervenções, performances, dentre outras atrações 

artísticas; 

IV - Difundir a memória cultural e patrimonial Parelhense no que contribui com 

a preservação material e imaterial dos bens arquitetônicos; 

V - Oferecer mais uma opção de lazer aos munícipes e turistas; 

 VI - Oportunizar a venda de produtos artesanais; 

Art. 3º O Executivo poderá buscar parcerias com o Governo Federal e 

Estadual, Universidades, Associações de Bairros, entidades da sociedade civil e 

empresas privadas. 

Art. 4º Fica previsto a utilização de ruas que fazem parte dos Becos Turísticos 

Culturais para a realização de pinturas, feiras, eventos, exposições artísticas e 
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culturais, por meio de solicitação previamente requerida, com fins educacionais e 

culturais. 

Art. 5º A escolha das ruas a se tornarem Becos Turístico Culturais deve ser 

mediante a parceria entre poder público e privado, após ouvidos dos moradores desta 

localidade, visando não atrapalhar a rotina do local, assim como não trazer 

desconforto aos proprietários de imóveis, mediante assinatura de um termo de 

compromisso entre as partes. 

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

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas, 28 de dezembro de 2018. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal  


