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DECLARA     NOS     TERMOS     DA     LEI     4557/2001,     A
pRESERVAeAO      DO      MiRANTE      E      MONUMENTO
EREGIDO       AO       CRISTO,        COMO       PATRIMONIO
CULTURAL DO MUNICIPIO  DE JACAREi.

0    prefeito    do    municipio    de    Jacarei,    usando    das
atribuie6es que lhe sao conferidas por Lei, faz saber que a
Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a
segujnte Lei:

Art.   10  Fica  preservado  como  patrim6nio  hist6rico  e  cultural  de
Jacaref ,  frente ao significado religioso,  crenpe  popular e beleza  natural,  mirante e o
monumento  eregido  ao  Cristo,   edificado  entre  as  quadras  51,   52,   53  e  54  do
loteamento Cidade Jardim.

Art.  2°  Em  razao  do  acima  declarado,  e  nos  termos  do  §1°  do
artigo 8° da Lei 4.557 de 26 de dezembro de 2001,  o monumento eregido ao Cristo,
nao podera sofrer alteragao especialmente quanto a sua forma e pintura.

Art.  3° As interveng6es somente poderao ser realizadas em razao
da   sua   manutengao,   conservagao   e   restauragao   original,   sob   a   orientagao   e
supervisao profissional dos responsaveis t6cnicos da Prefeitura Municipal.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacaref , 08 de junho de
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Vereador - PR

Lider do Governo
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Justificativa

A presente propositura fundamenta-se na competencia legislatjva

prescrita pelo inciso XX do Art. 27 da Lei Organica Municipal, ja exercida em data

pret6rita   por  esta   Casa   de   Leis   nos   tombamentos   do   "Bolinho   Caipira"   como

patrim6nio  imaterial  cultural  da  cidade  e,  bern  como,  das  Linhas Arquitet6nicas  da

Fachada do Educamais Jacarei.

Esta    mesma    propositura,   ja   foi    analisada    por   este    Poder

Legislativo obtendo o parecer favofavel  das Comiss6es  Permanentes e Consultoria

Juridica quando da oportunidade do  Projeto de  Lei  n.  89/2016,  de autoria do entao

vereador Edinho Guedes - PR,  pofem, o mesmo nao foi levado a votagao na tlltima

legislatura   ocasionando   o   arqujvamento   automatico   da    iniciativa    nos   termos

regimentals desta Camara Municipal.

lnicialmente devemos esclarecer que os bens,  que constituem os

elementos formadores do  patrim6nio  hist6rico  ou  cultural  de  sociedade,  sao  icones

reposit6rios  da  mem6ria,  que  permitem  que  o  passado  interaja  com  o  presente,

transmitindo conhecimento e formando a identidade cultural de urn povo,

E o  registro de elementos da  realidade cultural  e  natural  de  uma

regiao especifica,  passada ou  presente,  seja elemento material ou  imaterial,  pofem

capaz   de   traduzir   o    periodo   cultural    ou    natural    de   grupos   sociais   ou    de

ecossistemas.

A  construgao  do  monumento  eregido  ao  Cristo  no  municipio  de

Jacarei  teve  inicio  de  sua  hist6ria  registrada  no  ano  de   1979,  quando  o  entao

C6nego Antonio Borges da Par6quia Sao Joao Batista, do bairro Sao Joao, a pedido

de   seus   paroquianos  formalizou   urn   pedido   de   apoio   ao   Prefeito   na   epoca   o

professor e  historjador  Benedito  S6rgio  Lencione,  para  viabilizar a  doagao  de  uma

area  remanescente  localizada  entre  as  quadras  51,  52,  53  e  54  do  loteamento

Cidade Jardim que era de propriedade da Lavalpa Lanificio Vale do Paraiba S/A.
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Apesar   da   impossibilidade   Constitucional   da    Prefeitura   `em

participar  diretamente  com   recursos  do  custo  da  obra  (estatua)  contou   com   a
solidariedade  do  entao  vice-prefeito  Dionisio  Otoboni  que  se  ofereceu  para  ajudar

pessoalmente,    proporcionando    orientag6es,    reuni6es,    contatos,    coordenando
campanhas  para  levantamento  de  fundos junto  a  populaeao,  familiares,  amigos  e

empresas para o custeio da obra, tornando desta forma possivel a sua construgao.

Alem  do  apoio  dos  paroquianos  e  da  populagao  contou  tamb6m

com  a  realizagao  de  bingos  e  doag6es  de  empresas  na  epoca  tais  como:  Oca,

lnquibras,  Tecelagem  NS  da  Penha,  Gates,  Guarana  Campeao,  Agenco,  lntece,

Waldemar  Ottoboni,   Fosfanil,   Fademac,   Papel   Simao,   Lavalpa,   arrecadando   na

epoca a importancia de CR$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros),

conforme documentos anexos.

A campanha para construgao do Monumento ao Cristo aprovagao

geral  da  populaeao  de  Jacarei,  onde  conforme  registros  resgatamos  os  seguintes
nomes:   Pedro  Carvalho  do  Jardim   Mesquita,   Paulo  Turci  da  Jacar  autom6veis,

Senhor Jaques da  Lavalpa, Avelino Alves da  Rua  Santa  Helena,  Valter Nascimento

da Drogaria Sao Joao.

A escultura,  de  10 metros de altura, foi obra do artista ja falecido

Demetrio C6sar Silva,  paulista nascido no municipio de Lagoinha/SP,  regiao do Vale

do  Paraiba,  artista  tambem  responsavel  pela  obra  do  Busto  do  compositor  Jose

Maria de Abreu.

Ressalta-se  que  neste  caso,  a  postura  gestual  da  estatua  de

Jesus Cristo simboliza uma de suas infinitas virtudes.  Na 6poca a cidade de Taubate

como o Rio de Janeiro ja possuiam a imagem exaltando a virtude crista da redengao

(libertagao), por isso "Cristo Redentor".  Em Jacarei, foi sugerido conforme esbogo do

desenho anexo,  a figura exaltando a virtude da "aclamagao" que seria o Cristo com

os bragos para o alto aclamando a palavra, "Cristo Aclamador".
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Pofem,   em   que   pese   as   sugest6es,   a   decisao  final   buscou

conciliar uma virtude do Cristo com uma virtude do povo jacareiense.  Sendo Jacarei

uma  cidade  formada  pelo  encontro  de  muitos  povos  de  fora  da  cidade,  desde  os

mineiros ate as familia sirio-libanesas,  italianas e japonesas, concluiu-se que o povo

de  Jacarei  e  urn  povo  "acolhedor"  e  por  isso  optaram  pela  imagem  com  o  tra?o

gestual  das  maos  abertas,  convidando  ao encontro  e  a  fraterna  acolhida,  trago da
virtude amorosa e acolhedora de Jesus Cristo.

Assim   com   a  construgao  do  monumento,   a   cidade   passou  a

possuir em  seu  mirante  a  imagem  do  "Cristo Acolhedor"  homenageando  uma  ligao

do "acolhimento"  professada  por este  mestre  maior,  a  qual  o  povo jacareiense tao

bern soube aprende-la e pratica-la com todos aqueles que escolheram Jacarei para

sua estada ou morada.

0  reconhecimento  desse  monumento  eregido  ao  Cristo,  como

patrim6nio cultural de Jacarei,  alem de constituir urn importante ato de respeito a fe

a  cultura  popular,  registra  uma  parcela  da  nossa  hist6ria,  se tornando  urn  simbolo

atemporal da  mem6ria jacareiense,  permitindo que o es for?o e  uniao da populagao,

tanto as pessoas como as empresas acima citadas fiquem  na  mem6ria das  nossas

futuras gerae6es, transmitindo e preservando a identidade cultural da epoca.

Alem disso,  ressalta-se a  importancia da preservagao do topo do

morro onde o citado monumento se encontra erigido,  pois,  o mesmo representa urn

dos  dltimos  mirantes  contemplativos  da  cidade  que  oportuniza  linda  vista  ao  Rio

Paraiba  do  Sul,  e se encontra  em  uma  grande  area  ptlblica  de  7,2  hectares,   que

sera  transformada  no  "Parque  Municipal  Mirante  do  Cristo",   acolhendo  ainda

neste  mesmo  espago  a  "Toca  do  Jacate"  que  sera  o  Centro  de  Treinamento

Esportivo  de   Rugby  de  Jacarei,   conforme   recente  andncio  do  Prefeito   lzaias

Santana,    referente    ao    Projeto    de    Financiamento    do    CAF    -    Banco    de

Desenvolvimento da America Latina.
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Por estas raz6es,  raz6es pela qual pego respeitosamente o apoio

dos nobres pares para aprovagao da presente propositura.

Camara Municipal de Jacaref, 08 de junho de 2018.
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Vereador - PR

Lider do Governo

Paulinh

Lider do Partido


