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CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAR
PAL^Clo DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Inclui  no  Calend6rio  Oricial  do  Nlunicipio  de  Jacarei  a
Arraia do Milho, da Par6quia Santa Cecilia.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi,  USANDO DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU  E

ELE SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Fica  incluida  no  Calendarjo  Oficial  do  Municipio  de

Jacarei o Arraia do Milho, da Par6quia Santa Cecilia, realizada anualmente no mss de

junho,

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

Camara Municipal de Jacarei,10 de maio de 2022.

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,  74-CENTF!o  -JACAREl/SP  -CEP    12,327-901-TEL..   (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

-SP

Temos a honra de submeter a apreciagao e aprovaeao desta Augusta Casa

o presente projeto de  lei que visa  incluir no Calendario Oficial do Municipio de Jacarei a

tradicional festa Arraia do Milho realizada anualmente pela  Pafoquia Santa Cecilia,  mais

particularmente na Comunidade do Jardim Santa Maria,  pertencente a par6quia.

Com  esta  medida,  alem  de  tambem  enaltecermos  o  evento,  que  ja  teve

quatro edig6es,  estaremos prestando uma justa  homenagem  aos volunfarios e fieis que

tern emprestado o seu apoio para a organizagao e o sucesso da festa.

0 Arraia do Milho teve inicio em 2019 com o intuito de reunir a comunidade

e  resgatar a cultura  local e  regional do tradicional do Vale do Paraiba.  Em 2020,  apesar

da pandemia, o Arraia aconteceu na forma de drive-thru, sendo novamente urn sucesso.

De acordo com os organizadores, o envolvimento de todos transformou uma

pequena  festa  para  atender  as  necessidades  de  uma  comunidade  em  urn  evento  de

grande porte, indo ao encontro dos anseios da populaeao e da pafoquja. 0 Arraia, devido

a  sua  grandiosidade,  a  cada  nova  edigao  apresenta  sucesso  maior  com  urn  publico

crescente, alem de divulgar Jacarei e a sua culinaria artesanal, com os produtos derivados

do  milho,  que  sao  feitos  com  muita  qualidade  e,  principalmente,  amor  e  atengao  dos

atuantes colaboradores.

Permanecemos    a    disposigao    dos    ilustres    colegas    para    eventuais

esclarecimentos e nestas condie6es esperamos merecer o apoio dos nobres pares pela

aprovagao do projeto.

Camara Municipal de Jacarei,10 de maio de 2022.

QJu.
Vereador

MELIA

- PSDB
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