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PROJETO DE LEI ¢as-:.'
Inclui  no Calend6rio Oficial  do  Municipio  de Jacarsi a
Festa do Milho, da Par6quia Nossa Senhora do Paraiso,
no Jardim Col6nia.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SA0  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

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

JacareT  a   Festa  do  Ivlilho,  da   Par6quia   Nossa  Senhora  do  Paraiso,   no  Jardim

Col6nia, realizada anualmente no mss de abril.

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

Camara Municipal de Jacarei,17 de janeiro de 2018.

C~J

Vereador -PSD

AUTOR: VEREADOR JUAREZ ARAOJO
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JUSTIFICATIVA

Nobres Colegas Vereadores,
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A   presente   propositura   objetiva   inserir   no   calendario  de

eventos   oficiais   do   Municipio   de   Jacarei   a   tradicional   Festa   do   Milho,    realizada

anualmente    na    Par6quia    Nossa    Senhora   do    Paraiso,    no   Jardim    Col6nia,    mais

particularmente na Comunidade Sao Joao Bosco, pertencente a par6quia.

Com  esta  medida,  al6m  de  tambem  enaltecermos  evento

de   tamanha   magnitude,   que  ja   teve   13   edig6es,   estaremos   prestando   uma  justa

homenagem aqueles que tern emprestado o seu apoio para a organizaeao e o sucesso

da festa, voluntarios e fieis.

A    Festa    do    Milho    comeapu    com    a    necessidade   da

Comunidade  Sao Joao  Bosco em  construir a  Capela  de  Dom  Bosco,  para  que os fieis

pudessem ter o seu  local  de encontro e  ali  realizar suas celebrag6es,  a  Santa  Missa e

momentos de orag6es diversas.

De   acordo   com   os   organizadores,   o   envolvimento   de

muitos   voluntarios   e   a   devogao   dos  fi6is   transformaram   uma   pequena   festa,   para

atender as  necessidades de  uma  comunidade,  em  urn evento de grande porte,  indo ao

encontro dos anseios da populagao e da par6quia.

A   Festa,   devido   a   sua   grandiosidade,   esta   inserida   no

calendario  cultural  da  cidade  e  a  cada   nova  edieao  o  sucesso  e  maior,   recebendo

pdblico   crescente   e   divulgando   Jacarei,   bern   como   a   culinaria   artesanal,   com   os

produtos derivados do  milho,  que sao feitos com  muita  qualidade e principalmente amor

e atengao dos atuantes colaboradores.
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E neste sentido que defendemos a aprovagao deste projeto

de     lei    e,     permanecendo    a    disposieao    dos     ilustres    colegas     para    eventuais

esclarecimentos, transmitimos nossas respeitosas saudae6es.

Por       tim,       agradecendo       a       atengao       dispensada,

subscrevemos.

Camara Municipal de Jacarei,17 de janeiro de 2018.

Vereador - PSD
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