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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Altera a Lei n° 5.973/2015, de 24109/2015, que instituiu o

"Festival de BIues de Jacarei" e institui a Semana Municipal

de BIues de Jacarei.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO DAS
ATRIBUIQOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ

SABER

QUE A CAMARA

MUNICIPAL APROVOU

E

ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.10 0 artigo 10 da Lei n° 5.973/2015, de 24 de setembro de

2015, que institui o "Festival de Blues de Jacarei" e da outras providencias, fica acrescido de urn

paragrafo dnico com a seguinte redagao:
"Pafagrafo tinico. 0 "Festival de Blues de Jacarei" fara parte da SEMANA
MUNICIPAL DE BLUES DE JACAREi, ora inslituida, que se realizara anualmente no mes de
novembro."

Art. 2° 0 artigo 2° da Lei n° 5.973/2015 passa a ter a seguinte

redaeao:

"Art. 2° 0 "Festival de Blues de Jacarei" sera realizado no mesmo periodo em

que acontecer a Semana Municipal de Blues de Jacarei e ambos os eventos integrarao o
calendario oficial do Municipio.''

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,16 de maio de 2018,

Luc,MlffiT?iNo
Vereadora - PSDB

Presidente
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Senhores Vereadores,

A presente propositura atende sugestao apresentada pelo Clube
do Blues de Jacarei, a qual julgamos bastante interessante e de valiosa importancia para difundir

e reconhecer este segmento da cultura na cidade, que ja se tornou tradicional e refefencia turistica
na Regiao Metropolitana do Vale do Paraiba.

0 Festival de BIues tern acontecido nos Llltimos 8 anos, pofem
instituido oficialmente somente em 2015 pela Lei n° 5.973, de 24 de setembro de 2015. Diante da

qualidade dos artistas locais, regionais, do Pals e ate mesmo internacionais, o ptlblico participante

vein aumentando consideravelmente a cada edieao.
Conforme nos foi exposto pelos integrantes do Clube do Blues
local, diante do sucesso das tres edie6es oficiais ja ocorridas do Festival de Blues de Jacarei, a
ideia e tamb6m instituir uma Semana Municipal de BIues, onde ocorrera programaeao cultural

composta de apresentae6es musicais, exibieao de filmes e documentarios, palestras, workshops,
gastronomia e passeios turisticos pela nossa cidade e seus roteiros turisticos. 0 Festival de Blues

coroaria a realizaeao Semana de Blues, que tanto tern a engrandecer nosso Municipio no cenario
cultural do Pals.

Faz parte desta justificativa as informae6es anexas, quanto ao
desenvolvimento da Semana do BIues de Jacarei no corrente ano.

Esperamos, pois, que o presente projeto de lei mere?a o apoio e

aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,16 de maio de 2018.

LUC,M;i£:_i
Vereadora - PSDB
Presidente
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LEI

N°

5.973/2015

Institui o "Festival de BIues de Jacarei" e d6 outras
providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO
DAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS
POR LEI, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL

APROVOU

E

ELE

SANCIONA

E

PROMULGA A

SEGUINTE LEI:

Art. 1°

Fica instituido o "FESTIVAL DE BLUES DE

JACAREi", no ambito do Munjcipio de Jacarei.

Art. 2° 0 "Festival de Blues de Jacarei" sera realizado

anualmente na terceira semana do mss de setembro de cada ano.
Pafagrafo dnico.

0 festival a que alude o artigo 1°

desta lei, integrafa o calendario oficial do Municipio.

Art. 3°

0 festival tera o objetivo de difundir o estilo

musical, estimulando cantores e grupos, profissionais e amadores, bern como a

populagao jacareiense em geral, atraves de apresentag6es, concursos diversos, entre
Outros.

§ 1° Poderao partlcipar do "Festival de Blues de Jacarei"

cantores e grupos, de outras cidades e parses.
§ 2° A participagao, nos moldes do pafagrafo anterior e

facultativa, e sua adesao devera ser manifestada expressamente, no prazo fixado pela
organizagao do evento, ap6s necessario convite ou edital.
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LEI N° 5.973/2015 -Fls. 2

Art. 4° 0 Executivo podera articular a presente iniciativa
com outras similares realizadas por outros municipios.

Art. 5° 0 Poder Executivo Municipal regulamentara esta
lei, no que couber.

Art. 6°

Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi, 24 DE SETEMBRO DE 2015.

HAMILTON RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal
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Semana do Blues de Jacarei
Com o absoluto sucesso das tres edig6es do Festival de Blues de jacarei e da primeira
Cerveja Artesanal de ]acarei, o Comtur, a Secretaria de Desenvolvimento, a Fundagao
e a Naves & Simi Produg6es, se unem pra realizar o maior evento de Blues do Estado de Sao Paulo e do

Vale do Parafba, a Semana do Blues de |acarei.
0 evento consiste em uma semana completa, de Domingo a Domingo, com uma programagao cultural
composta de apresentag6es musicais, exibigao de filmes e documentarios, palestras, workshops,
gastronomia e passeios turisticos pela nossa cidade e seus roteiros turisticos. Tudo gratuito e acessivel a
nossa populagao.
A data sugerida para a realizagao do evento 6 de 11 a 18 de Novembro de 2018.

A Semana do Blues de |acarei, visa trazer cultura, entretenimento, conhecimento e aprimoramento
hist6rico e musical aos municipes e turistas, conectando nossa populagao e os visitantes aos espagos
ptiblicos da nossa cidade, tais como a Sala Mario Lago e os Educamais, os Parques da Cidade e dos
Eucaliptos, o Museu de Antropologia do Vale do Paraiba (MAV), o Viveiro Municipal, entre outros.
Locals das aDresentac6es. Dalestras e workshoDs:

Mercado Municipal de Jacarei

Sala Mario Lago

Sala Ariano Suassuna (Educamais)

/
f+z ,-: c2`-JdEducamais Centro

MAV - Museu de Antropologia do Vale do Paraiba

Patio dos Trilhos

PaTque da Cidade

Parque dos Eucaliptos

rama

do'.

Domingo 11/11

Mercado MHnl`cl.pal,` 10:00hs -apresentagao com Frederico Lukascheck (artista da
cidade)
SaJa Marl.a Logo.` 16:00hs -apresentagao do filme ``Cadillac Records"
SflJaArl.flr]o Suflssui]cl -20:00hs - Edigao Especial do Clube do Blues com Cecilia Militao

(artista da cidade)
Sequnda 12 /11

SaJH Mar].a Lqgo.' 18:00hs -Workshop de Gaita com Marcelo Naves
SaJa Mflri.a Logo,' 2 0:00hs -apresentagao com Tiago Guy & Lucas Espildora

Terca 13 /11

Merccldo MHi]I.cl.pal..10:00hs -apresentagao com Johnny West (artista da cidade)
Educamais Centro= 18:00hs -Workshop de Guitarra com Os Jrmfios Sl.ml.

Educamais Centro: 20:00hs -apresentagao com Marcio Maresia "Viva Little Walter"

Ouarta 14/11

MAyil6:00hs -exposigao de fotografias Clube do Blues de ]acarei -8 anos
MA][L18:00hs -workshop de Gaita com Vasco Fa6

Ouinta 15 /11

Mercado MHill.cl.pal,' 10:00hs -apresentagao com Frederico Lukkascheck (artista da
cidade)
SaJtl Mflrl.o Logo,.18:00hs -palestra sobre a Hist6ria do Blues com Chico Blues
Pdtr.a dos Tri.JJios.` 20:00hs -apresentagao com Marcio Abdo BIues Band

Sexta 16/11

Parque dos.EHcflJI.ptos.' 11:00hs -Workshop de Guitarra com Andr6 Briuza (artista
ParqHe dos EHcflJI.ptos,.13:00hs -apresentagao com Valle Blues (banda da cid
PflrqHe dos EucaJI.ptos.' 15 :00hs -apresentagao com The Mojotones

Grafite em pain6is com artista renomado da regido, exibigdo de skate e exposiFdo de carros
antigos durante todo o evento, artesanato local e tendas de alimentagGo.
SaJfl Marrl-a Lflgo.' 20:00hs -apresentagao do documentario ``The Blues" de Martin Scorcese

Sabado 17./11 -49 Festival de Blues de |acarei & 2a Feira da Cerveja Artesanal
Mercado MHill.cl.pflJ..10:00hs -apresentagao com Tutty Harp (artista da regiao)
Parque da Cidade: Feira da Cerveja, Food Trucks e entretenimentos diversos

17:oo -Tritono Blues (SP)
19:00 -The Headcutters (SC)

Domingo 18/11 -4Q Festival de Blues de |acarei & 2a Feira da Cerveja Artesanal

Mercado MHni.cl.pflJ..10:00hs -apresentagao com Bidu Sous Band (artista da re
Parque da Cidade: Feira da Cerveja, Food Trucks e entretenimentos diversos

17:00 -Ivan Mircio Harmonica Show (SP)
19:00 -Filippe Dias (SP)

21:oo -Blues Etilicos (R])

A16m de todas as atrag6es da SemflJ]a do BJues de/acarel', devem ainda constar na programagao do
evento, bern como na Revl.sffl dr SemaJ]a do BJHes, sugest6es de passeios turfsticos, guia de Hot6is,
com6rcios, restaurantes e fast foods de Jacarei.
Os passeios podem acontecer nos dias 17 e 18 (sabado e domingo), nos locais abaixo sugeridos:

-Represa do Jaguari
-Viveiro da Cidade
-Museu de Antropologia

Obs: as visitas e passeios devem ser coordenados por guia e/ou equipe da prefeitura, com apoio e
acompanhamento da Policia Militar e Guarda Municipal de ]acarei. Ndo estdo inclusos nesse projeto
os custos com brigadistas, policiamento e possiveis estruturas necessdrias para cada local e
atividade especifica, como: cadeiras, tendas, banheiros quimicos, geradores (exceto para o festival),
etc.
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Custos
Mercado Municipal:
-03 apresentag6es' m`usicais: k$ 2400,00 (R$ 800,00 p/ apresentacao)
-estrutura de son pequena: R$ 1200,00 (R$ 400,00 p/ apresenta9ao)
-Total: R$ 3600,00

Sala Mario Lago:
-01 apresentagao musical: R$1000,00
-01 workshop: R$ 500,00
-01 palestra: R$ 1000,00
-complemento de som pequeno: R$ 1200,00 (R$ 400,00 p/ dia)

Total: R$ 3700,00

Sala Ariano Suassuna:
-01 apresentagao musical (Clube do Blues Especial): R$ 6000,00
- complemento de som m6dio: R$ 800,00

Total: R$ 6800,00

Educamais Centro
-01 workshop: R$ 500,00
-01 apresenta5:ao musical: R$ 2500,00
-Estrutura de som e iluminagao media: R$ 2500,00

Total: R$ 5500,00

Patio dos Trilhos
-01 apresentagao musical: R$ 2500,00
-estrutura de som e iluminagao media: R$ 2500,00

Total: R$ 5000,00
MAV
-01 exposigao de fotografias: R$ 2500,00
-01 apresentagao musical: R$ 1500,00
-1 Workshop: R$ 500,00

- estrutura de som pequena: R$ 400,00
Total: R$ 4900,00

Parque dos Eucaliptos:
-01 workshop: R$ 500,00

-02 apresentag5es musicais: R$ 4000,00 (R$ 2000,00 p/ apresentafao)
-01 apresentagao musical especial: R$ 3500,00
-estrutura de som grande: R$ 3500,00

Total: R$ 11500,00

Parque da Cidade -49 Festival de Blues de Jacarei
-02 apresentag6es musicais/mercado municipal: R$ 3000,00 (R$ 1500,00 p/ apresenta9ao)
-01 apresentagao musical com Tritono Blues (SP): R$ 4000,00
-01 apresentat:ao musical com The Headcutters (SC): R$ 8000,00
-01 apresentagao musical com Tia Carroll (USA): R$ 14500,00
-01 apresentagao musical com lvan Marcio (SP): R$ 4000,00
-01 apresentagao musical com Filippe Dias (SP) R$ 6000,00
-01 apresentagao musical com Blues Etilicos (R|) R$ 15000,00

-estrutura de som completa (palco, som, iluminagao e gerador): R$ 20000,00 (R$10000,00 p/ dia)
Total: R$ 74500,00

Organizafao, produ¢ao artistica e executiva da Semana do Blues: Total R$ 9000,00
(A Naves & Simi Produg6es, se compromete a realizar os tramites necessdrios para a contraFdo de todos os artistas e palestrantes que irdo
participar do evento, al6m de dar todo o suporte log{stico para que ele acontega. Se compromete a montar uma equipe especifica para
acompanhamento e gerenciamento de toda a programa9do, al6m de criar Codas as artes e layouts que serdo usadas no material de
divulgaFdo e promoF6o do evento. Se compromete tamb6m a registar todo o evento atrav6s de uma equipe de fotografia e filmagem)

I.talGeral:R$ 124.5oo,oo

Contrapartida
Ap6s urn `longo perfodo de trabalho; aproximadamente dez anos, hoje I
em uma posigao de destaque no mapa cultural do estado de Sao Paulo,

aclamados como o Clube do BIues de |acarei e o Festival de Blues de I
trouxeram para nossa cidade mais de vinte nomes consagrados do cenario do Blues
internacional e que movimentam urn ptiblico estimado de quinze mil pessoas durante o
ano.

A Semana do Blues de Jacarei 6 urn projeto grandioso que visa condensar todo esse
sucesso em uma semana inteira de eventos e atividades culturais, divulgando o nome
``Blues" nao apenas como urn genero musical, mas como urn produto/conceito com alto
potencial para geragao de renda, insergao cultural e fomento ao turismo.
0 Megaevento prop6e a uniao do setor ptiblico e privado em prol do desenvolvimento da
cidade de Jacaref, atrav6s do turismo cultural e de entretenimento, aquecendo a economia
local e gerando renda e cultura para a nossa populagao.
A semana contara com uma revista especifica; Revista da Semana do Blues, onde os
munfcipes e os turistas poderao encontrar toda a programagao cultural proposta e seus
respectivos locais, datas e horarios, al6m de informag6es importantes sobre a hist6ria da
nossa cidade, pontos turisticos, guia de hot6is, restaurantes e com6rcio local.
A Semana do Blues de ]acarei, colocara a cidade no cenario cultural e turfstico do pals,
atraindo investimentos, melhorando a qualidade de vida da nossa populagao e divulgando
o nome e a imagem da nossa cidade para todo o Brasil, consolidando e justificando o titulo
recebido de "Cidade mais Blues do Vale" e dando urn passo muito importante para se
tornar a ``Cidade mais Blues do Brasil".

Sala Ariano Suassuna/Clube do Blues -Show com a cantora norte-americana Whitney Shay em Margo de 2017.

