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PROJETO  DE LEI  2021

Institui,  o  F®stival  MUAu  (Nlilsica  Autoral)  de

Jacarei  pare fazer parte do  Calendario  Ofilcial  do  Municipio  de Jacarei  e  da

outras proividencias.

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    DE   JACAREl,

USANDO   DAS   ATRIBUICC)ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU     E    ELE    SANCIONA    E

PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°  Fica   instituldo,   no  Calendario   Oficial  do

Nun.ictip.io de Jacare`i , o Festival MUAu (Mdsica Autoral) de Jacarei a ser real.izado

durante o segundo semestre do ano.

Art.2°      Esta Lei entra em vigor na data de sua

Camara Municipal de Jacar 22 de novembro de 2021./
Edgard Sasaki

Vereador - DEN
1 a Secrefario

publicagao.

AUTOR:     Veroador Edgard sasaki -DEM

PRACAooSTR€SPooERES,74     -CEP.12.327-901      -CAlxAPoSTAL228     -TEl.:   (012)3955.2205    -
e-mail  -gabinete.edgardsasaki@jacaroi  8p.leg.br

site:   wwwcamaraiacarei   sD  aov   br



CAMARA MUNICIPAL DE JACARHi . SP
GABINETE-VEREADOREDGARDSASAKI          j7-I, I -,--,,,--,-- I--PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA
l_     ,ty

0   presente   Projeto   de   Lei   tern   por   objetivo,   instituir   o

Festival MUAu (MI]sica Autoral) de Jacarei. para tazer parte do Calendar.io Ofiic.ial

do Municipio,  a ser realizado durante o segundo semestre do ano.  0  Projeto de  Lei

originou-se devido a uma solicitagao do Sr. Paul Peter Constantinides, representante

do grupo que organiza o referido Festival.

Hist6rioo e obj®tivos do Festival MUAu (Mdsioa Autoral) de Jacarei

A ideia de urn festival de mtlsica autoral em Jacarei,  nasceu

em reuni6es realizadas na residencia do Sr.  Paul  Peter Constantinides em 2017,  na

qual teve a seu convite,  a presengas de amigos e conhecidos da area de producao
musical  da  cidade,  cuja  pauta  destinava-se  para  debater a falta  de  espago  para  a

apresentagao dos trabalhos autorais na cidade. A partir desta, outras reuni6es foram

realizadas,  nas  quais  foram  cadastradas  cerca  de  42  (quarenta  e  dois)  trabalhos

autorais de bandas, compositores e compositoras, surgindo ainda a criagao do name

MUAU,  em  referencia  as  iniciais  da  palavra  MOsi.ca Aurora/,  e tambem  decidiram

que  a  melhor  forma  de  mostrar  os  trabalhos,  seria  atrav6s  de  urn  festival  nao
competitivo.

uma dos primeiras reuni6es do "MUAu" em 2017
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o artista piasticop:::nca[n°::r:::,=:DdEos conv,dados des`£     -
reuni6es,  criou  a  logomarca  Mt/AU,  que  a  partir  de  entao  se  tomou  a  marca  do

grupo, da ideia e do evento.

Cria§ao da Logomarca -Artista Plastico Tainan Moreno

Depois  da  definieao  do  nome  do  evento  e  dos  objetivos,

passaram  por  urn  periodo  de  gestao  junto  a  Fundagao  Cultural,  apresentando  o
conceito  e  o  esbogo  de  urn  projeto  do  Festival  MUAU  com  a  apresentacao  de  30

trabalhos  musicais  autorais  na  Sala  Mario  Lago  e  no  Patio  dos  Trilhos.   Com  a

impossibiljdade da  realizagao deste projeto  naquela  gestao,  continuaram  a  persistir

com  a  ideia e com o  projeto.  Criaram  o grupo MUAU  na  rede social em  2018 e  no

mesmo  ano,  com  recursos  pr6prios,  produziram  urn  documenfario  cinematografico

reunindo   08   (oito)   trabalhos   autorais   de   08   diferentes   artistas,   atraves   de   urn

videoclipe  e  com  depoimentos  dos  artistas  sobre  a  relagao  do  mercado  e  seus

trabalhos.  0 documentario Regt.sfro MUAu,  concluldo no inicio de 2019, foi exibido

em  maio  daquele  ano  na  Sala  Mario  Lago  e  participou  de festivals  de  cinema  em

Jacarei  (Corvo de  Gesso)  e em  Sao  Jose  dos  Campos  (Festival  Formiga).  Ap6s  a

exibigao   deste   documentario,   surgiu   em   2019,   atraves   de   urn  edital   do   Proac

Cidades - Pequenos Eventos, a oportunidade de realizarem o Festival Muau com urn

pequeno  ntlmero  de  apresentag6es.  E  foi  assim  que  surgiu  o  1° Fesfi.va/ Mt/LAu

/Mdsi.ca Aurora//  de Jacaret',  contemplado  pelo  Proac  Cidades e  realizado entre
outubro  e   novembro  de  2019  com   a   apresentagao  de  oito  trabalhos   (bandas/

compositores/duplas).
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Com urn resultado positivo e boa repercussao do  7° Fest7-va/-

«uAU  /«4§/.ca  Autora//  de  Jacare/',  se  apresentaram  no  ano  de  2020,  com  o

projeto  do  2°  Festival   para  a   LIC  2020.   0  projeto  foi   contemplado,   e  obteve

financiamento do Cart6rjo de  Registro de  lm6veis de Jacarei.  0 2° Festi.va/ MUAu

/Mdsi.ca  Autora//  de  Jacare/ por  estar  na  LIC,  diferentemente  do  anterior,  pode
trazer  urn  ndmero  significativo  de  trabalhos  autorais,   30  (trinta),   o  que  vinha  de

encontro aos anseios primordiais deste Festival.  Deste 30 (trinta), 25 sao de Jacarei

e  os  restantes  de  Sao  Jose  dos  Campos,  Taubate  e  Santa  lzabel,   abrigando

diversas  modalidades  de  diferentes  estilos  musicais  como  MPB,   Samba,   Rock,

Punk,  Reggae,  lnfantil  e  o  tributo  a  mtlsica  de  Jose  Maria  de  Abreu,  feita  por  urn

grupo de mtlsicos jacareienses, reunidos especialmente para e pelo FeStival hlt/At/.

a 2° Festival MUAu (Masica Autoral) de Jaoaroi, dev.ido a

pandemia  sofreu  modificag6es  no seu formato que  inicialmente fora  projetado para

ser em diversas apresentag6es presenciajs na Sala  Mario Lago e acabou  indo para

o  formato  de   apresentag6es  gravadas  e   posteriormente  exibidas  online.   Neste

contexto  foi  preciso  incluir  uma  equipe  de  filmagem  e  captagao  de  som.  Assim  o

festival  se  realizou  em  gravag6es  sem  presenea  de  pdblico  durante  os  meses  de

outubro e novembro de 2020,  na sala Ariano  Suassuna,  no  Educamais  Parque dos

Sinos,  em  Jacarei.  No  2° MUAu teve  a  apresentaeao  de  154  cane6es  autorais  e

uma filmagem com dura9ao de 600 minutos (10 horas) que estao postados no canal

Muau  Festival no YouTube.

Neste   2°   Mt/AU   ficou   claro   a   inclusao   que   o   Festival

promove  ao  trazer  a  diversidade  da  produgao  musical  da  cidade,  como  podemos

verificar  a  significativa  participaeao  feminina  nas  apresentag6es  e  nos  bastidores,

assim como mdsicos que vieram de bairros perifericos e de outros bairros populares,

tais como, o Jardim Pedramar, o Parque Meia Lua e o Parque Santo Ant6nio.

Animados   pela   boa   repercussao   dos   02   (dois)   Festivais

anteriores,  decidiram  prosseguir  e  apresentaram  o  projeto  do  3°  Fesfi.ya/  MUAt/

/Mdsi.ca  Aurora//  de Jacare/',  na  LIC  2021  e  novamente  contemplados,  inclusive
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com  o  financiamento  pelo  Cart6rio  de  lm6veis  e  Oficios  de  Jacarei.  Conseguiravm       `

projetar  urn   Festival,   que  devido  a  pandemia,   corria  a   risco  de  ser  novam±hfe

apresentado com restrig6es a presence de pdblico,  e entao,  para que contemplasse

a possibilidade de se ter ptlblico e que houvesse a exibicao, optaram para que fosse

apresentado via online,  no Canal do YouTube.

•.T61..

Concluindo,  em  03  edie6es  (de  2019  a  2021)  o  Fesfi.va/

MUAt/  /m4s/.ca  Aurora//  de  Jacare/'  apresentou  70  novos  trabalhos  de  mtlsica

autoral,  registrou  mais de 20hs de som e  imagem  desta  produgao, tornando-se urn

instrumento  de  fomentaeao,  divulgagao  e  fortalecimento  da  classe  de  produgao

musical  da  cidade e  de  segmentos  da  sociedade  relacionados a  ele  como  escolas

de mtlsica, lojas de mosica, estudios e bares.

Eutao, por fudo o que o  Festival  MUAu  (Mi]sica Autoral)

de  Jacare/'  representa   na  arte   cultural,   tanto  como,   para  contemplar  o  desejo

expresso  da  classe,   que  6  a  objetivo  de  que  a  evento  se  perpetue,   devemos

homenagea-los   com   a   sua   inclusao   no   Calendario   Oficial   do   Municipio,   o   qual

devera ser realizado durante o segundo semestre do ano,  por isso, apresentamos a

presente propositura, contando com a sua aprovagao pelos nobres pares, aos quais
antecipamos agradecimentos,

Vereador - DEN
1 a Secretirio

FONTE.. Paul Peter Constantinides

(produtor cultural )
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JTl,              I REGISTRO MUAU lo.   MUAU 2o. MUAU 3o.  MUAU

ANO 2ol8 2019 2020 Z02I

FORMATO VIDEO AO  VIVO ONLINE 0 N I . I N lj

BANDAS o8 o8 30 32
MUSJCOS 18 36 124 136
pessonsempreg.id{is 24 45 137 155

c.in€6esexecutadas o8 40 154 163
cidades Jacarei'  (o6) Jacarei'  (o6) J.icarel' (24)  SJC(o4) J,ic,ii.ei'  (26)  SJ C(o4)
envolvid<is SJC  (o2) SJC  (oz) Taubat6(oi)St.1.Iza(oi) Atibcii.1(ol)12ar.iti(ol

EDITAL xxxxxxxx PROAC LIC/2o2o LIC/2o2I

APOIO Fu1idac.ioCu1tui.i1 Fund.icaoCu1tur<i1 Fundacao  Cultui.al Fund.icnoCu1tur`i1

t` I N A N C I A ivl E N TO xxxxxxxx PROAC C.irt6rio de Oficios Cni.t6rio  dc.  Oficios

VALOR

ONDE  VER hlpo  , r.ni``  t O`;lubD  co in ci I  ' LIA  J ; € B`i  .  81 •`as    ..i  `  ,-.u\.cR  conch.JAUFQ.lrvtl

DEMOSNTRATIV0 DAS REALIZAC6ES DO GRUPO MUAU
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