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de
Valença
DE CRETO N . 03 2 , DE 15 DE AB RI L D E 20 09
Revog a

licen ça

par a

co mér cio

em

via

DECRETO N º 0 36, de 27 de abril d e 20 09
pú blica
no
dá

Vicente d e P aula d e S ouza Guedes, Prefeito d o M unicíp io
de Valença, Estado do Rio de Jan eir o, n o u so de suas atribu içõ es
le ga is ,

“Institui es paço p erma nen te de mos tra de
Cen tro Ad ministr ativo d a Pref eitu ra Mun icip al
ou tras
pr ovidências .”

artes plás ticas
de Valença e

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito Municipal de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E TA:
Co nsid erando as disposições d o ar t. 217 da Con stituição
Feder al q ue atr ibu i ao Estad o, em seu con ceito lato , o dever de
garan tir a todo s o acesso , o in centivo e a valor ização da cultur a;

Art. 1º. Fica revo gad a a licença p ara comércio em via
pú blica concedida pelo pr ocesso administr ativo n . 1 458 /97, para
fixação, pela Sr. N edin a Teixeira de Assis, de trailler d e lanches na
Pr aça XV de Novembr o.

ed ição,

Ar t.2 º. O
r evo gan do

pr esente decreto entr a em vigor
as disp osições em contr ário.

na

Considerando a existência de saguões e corredores no Centro
Administrativo que podem ser utilizados por atividades culturais de
modo a contribuir para a eficiência da administração pública;

data d e sua

Considerando
REGIS TRE-SE,

PU BLIQUE-SE,

o

teor

do

processo

D

E

C

R

administrativo

nº

8088/2009;

CU MPR A-S E.
E

T

A:

Gabinete do Pref eito, 1 5 d e Ab ril de 200 9.
Art. 1 o – Fica instituída a mostra permanente de artes
plásticas do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Valença,
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração,
com o objetivo de divulgar nos corredores e saguões do prédio da
Prefeitura, as artes plásticas e os artistas plásticos de Valença.

VI CENT E D E PAULA DE SOU ZA GUED ES
P refeit o

DE CRETO N . 0 33, DE 15 DE AB RI L D E 20 09
Co nced e

isen ção

de

Art. 2 o – A mostra ser á o rgan izada
no meado p ara a função por po rtar ia do Chefe
desen volverá su as fun ções a título ho norífico.

emo lumento s.

Vicente d e P aula d e S ouza Guedes, Prefeito d o M unicíp io
de Valença, Estado do Rio de Jan eir o, n o u so de suas atribu içõ es
legais;

Art. 3 º - O cur ador da mo stra permanente d everá manter
ar quivo d e d ados do s artistas e das obr as expo stas b em como o
perío do d e expo sição d e cada obr a, com vistas a garantir a tod os
os artistas plásticos a po ssibilidad e d e divulgar seu s trab alho s.

D E C R E TA:
Art. 1º. Fica concedid a em f avo r d a Un ião e do Estado do
Rio d e Janeiro, co m base no prin cíp io da recipro cid ade, isenção
do s emolu men tos relativos as emissõ es de certidõ es em âmbito
mu nicipal,
b em
como
das
custas
decorrentes
d os
processos
ad min istr ativo s.

ed ição,

do

PU BLIQUE-SE,

Art. 4 º - Fica vedada
Cen tro Administr ativo;

a

co mer cialização

de

obr as

dentro

Parág raf o Ú nico – Será p ermitido aos artistas plásticos, po r ocasião
da exp osição de suas o bras, a divulgação de seus contato s através
de cartão co m identificação junto a obr a em exposição.

Ar t.2 º.
O p resente decreto entr a em vigor na data d e sua
r evo gan do as disp osições em contr ário.
REGIS TRE-SE,

por um cur ado r,
d o Executivo q ue

Art. 5 º - Fica d esignad o Espaço R icardo Giesta – Careca, o
espaço qu e abrigar á a mostra perman ente d e q ue trata este Decreto.

CU MPR A-S E.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Pref eito, 1 5 d e Ab ril de 200 9.
Gabinete do Pref eito, em 2 7 d e ab ril de 200 9.
VI CENT E D E PAULA DE SOU ZA GUED ES
P refeit o

REGIS TRE- SE;

PU BLIQ UE- SE

E

C UMPR A-S E.

VI CENT E D E PAULA DE SOU ZA GUED ES
P refeit o

Comemoração ao
Dia do Trabalhador

Comemoração ao Dia Nacional da Mulher

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, 1° de
maio, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
promoverá uma alvorada pelas ruas da cidade. A música
ficará a cargo da Sociedade Musical Progresso de
Valença, popularmente conhecida como Banda
Progresso.
A Banda, sairá de sua sede na Rua Silveira
Vargas, n° 89, no Jardim de Cima, às 05 horas da manhã
e passará pelas ruas do centro voltando para seu
endereço.
Vale ressaltar que em novembro deste ano a
referida banda completará 80 anos.

Para comemorar o Dia Nacional da Mulher e
também o Dia das Mães, a equipe do Programa de Saúde
da Família de João Bonito realizará no dia 03 de maio de
2009 domingo, evento para as mulheres da comunidade.
O objetivo do evento é elevar a auto-estima das
mulheres da localidade.
Na festividade serão oferecidos gratuitamente cortes
de cabelo, maquiagem, além de fornecimento de
informações sobre a saúde da mulher. As pessoas que
participarem das atividades ainda realizarão desfile de moda
e receberão prêmios simbólicos.
A comemoração será a partir das 13:00 horas, na
quadra poliesportiva do BNH de João Bonito.
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