
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2018                                         Em, 17 de abril de 2018. 

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FÓRUM 

PERMANENTE DE CULTURA DO PODER 

LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

                                                                                                     RESOLVE: 

 

 Art. 1º- Fica estabelecida a criação do fórum permanente de cultura do poder 

legislativo.  

 

 §1° A cada dois meses ocorrerão à realização de fórum no plenário da câmara com a 

presença de todo seguimento cultural do Município, participação da sociedade civil 

organizada, poder executivo e poder legislativo também irão compor o corpo presente, será 

elaborada uma minuta indicando as necessidades do Município no âmbito cultural indicando 

possíveis carências neste seguimento. 

 

 §2° Ocorrerá permanente acompanhamento da realização do plano municipal de 

cultura pelo executivo. 

 

 Art. 2º- Será Realizado sarau artístico duas vezes por mês no plenário da câmara. 

 

 Parágrafo único: Fica a cargo da diretoria de cultura da câmara a elaboração e 

implementação do mesmo e departamento de arquivo. 

 

 Art. 3º- Elaboração de catálogo, exposição do acervo fotográfico e galeria de 

presidentes da câmara municipal. Fica a cargo da diretoria de cultura da câmara a elaboração 

e implementação do mesmo e departamento de arquivo. 

 

 Art. 4° - Exposição do corredor cultural com troca  uma vez a cada dois  meses das 

artes que a compõem. 

 

 Paragrafo único: Fica a cargo da diretoria de cultura da câmara.  

 

 Art. 5° - Parceria junto ao poder executivo para entrega da comenda Teixeira e Souza. 

 

 Art. 6° - Levantamento e atualização anual de toda a história do legislativo municipal.  

 

 Art. 7º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, 17 de abril de 2018. 

 

MIGUEL ALENCAR 

Vereador - Autor 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
   Considerando a necessidade de acesso dos cidadãos a cultura e aproximação  junto ao 

poder público propomos a apreciação desta edilidade que discorre sobre interesse da 

coletividade  que tem como objetivo difundir no âmbito cultural do município a cultura local e 

a participação da população. 

 

Sala das Sessões, 17 de Abril de 2018. 

 

MIGUEL ALENCAR 

Vereador - Autor 

 


