
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 157/2019.                                                         Em, 10 de junho de 2019. 
 

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO 

MUNICÍPIO O "FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE 

TAMOIOS", SENDO REALIZADO EM TAMOIOS - 2º 

DISTRITO. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município o "Festival de 

Frutos do Mar de Tamoios", comemorado anualmente no primeiro domingo de abril, em 

Tamoios. 

§ 1º O festival terá duração de 3 (três) dias, tendo início na sexta-feira à noite e 

término no domingo à noite. 

§ 2º O evento disporá de atrativos locais para os moradores e turistas, sendo: 

I - Shows musicais; 

II - Campeonato do prato mais saboroso; 

III - Campeonato de pesca entre os pescadores. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para divulgação e apoio à 

realização do evento, a fim de propiciar segurança, estrutura e conforto às pessoas do local. 

Podendo firmar convênios com entidades públicas e privadas visando à execução desta Lei. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

 

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

 

Sala das Sessões, 10 de junho de 2019. 

 

 

 

ADEIR NOVAES 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:  

A realização do evento denominado "Festival de Frutos do Mar de Tamoios" tem 

como objetivo reunir a população com o fim de promover o trabalho desenvolvido pelos 

pescadores da região. Com isso, a principal fonte de renda é o pescado. 

O festival será realizado em Tamoios, na qual diversas pessoas participam preparando 

pratos de culinária à base de frutos do mar. Além disso, o evento terá como atrativos shows 

musicais, campeonato do prato mais saboroso e campeonato de pesca entre os pescadores, 

com direito à premiação de troféus para aqueles que ficarem na primeira, segunda e terceira 

colocação.  
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Ademais, é de suma importância a implantação de um guarda municipal durante o 

evento, com a finalidade de proporcionar uma maior organização e segurança aos moradores 

locais e turistas. 

O evento poderá ser considerado um dos mais prestigiados de Tamoios, tendo em vista 

a importância da matéria, pois fomenta a economia local e valoriza o produto. Com isso, os 

pescadores terão a oportunidade de vender seus produtos e de divulgar a cultura da cidade, 

com o fim de atrair moradores e turistas.  

Sendo assim, é de suma importância a inclusão do festival no calendário oficial de 

eventos do município. 


