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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI  N°          /2019

Disp6e sobre a  inclus5o  no calendario oficial  no
Municipio    de    Jacarei,    das    festividades    do
carnaval e outras atividades.

0     PREFEITO     DO     MUNIcipIO     DE     JACAREi,
USANDO    DAs    ATRiBuie6Es    QUE    LHE    SAO
CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ    SABER    QUE    A
CAIVIARA        MUNICIPAL       APROVOU        E        ELE
SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.     1°    -     Fica     instituido     no     calendario     oficial     de
festividades  do  municipio  de  Jacarei,  independente  do  mss  de  sua  incidencia,  os  seguintes
eventos:

a)Desfiles  do  Carnaval  de  Rua,  preferivelmente,  no  domingo  que  antecede  o
feriado nacional do Carnaval;

b)Concurso da Corte do Carnaval, como complemento desta festa popular.

Paragrafo  Onico:  Os  eventos  e  as  atividades  descritas
neste artigo poderao ser organizadas por entidades afins ou  6rgaos designados,  devendo as
mesmas  oferecer oficinas  para  o  aprimoramento  e  o  desenvolvimento  de  dane;as,  fantasias,
mtisicas e demais atividades, voltadas a Cultura Popular de Carnaval.

Art.   2°   -      Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua
publicagao,  revogadas as disposig6es em contrario.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei  - Disp6e sobre a  inclusao no calendario oficial  no Municfpio de Jacarei,  das festivi
carnaval e outras atividades -fls.03.

JUSTIFICATIVA

GF5Ederi

Seja para aproveitarem os festejos para "pular",  ou apenas descansar, o Carnaval nao
passa   despercebido   por   ninguem.   Por  todo   o   pals,   a   maior  festa   popular   do   mundoe
festejada com brincadeiras nas ruas,  sal6es e em grandes desfiles.

0  ano  de  2018  trouxe  a  comemora?ao  do  carnaval  no  dia  13  de  fevereiro,  contudo,
esta 6 uma celebragao com data variavel;  por exemplo, em 2019,  as festividades acontecerao
em  05  de  margo,  sendo,  contudo,  obrigatoriamente,  comemorada  numa terga-feira,  quando,
oficialmente,  se procede o inicio destes festejos.

Apesar de,  tradicionalmente,  o Carnaval ser urn dia de folga,  onde nao ha expedientes
em  estabelecimentos  privados  ou  6rgaos  publicos,  no  Brasil,  ele  nao  e  urn feriado  nacional,
com  exceeao  ao estado do  Rio de Janeiro,  que estipulou,  por meio da  Lei  n° 5.246,  de  14 de
maio de 2008, que estes dias seriam feriado estadual.

Prevista  para  durar,  apenas,  tres  dias,  se  observa  que  a  comemoragao do  Carnaval,
perdura,  as vezes,  por mais de 5 dias,  em muitos estados brasileiros,  apesar da data variar a
cada ano,  uma vez que ocorre sempre 47 dias antes da Pascoa.

Na  cidade  de  Jacarei,  como  em  outras  partes  do  pais,  nesta  epoca,  as  pessoas  se
vestem  de  maneira  mais  alegres  e  coloridas,   nao  dispensandS  fantasias  e  trajes,   muitas
vezes extravagantes,  saindo,  via c!e regra,  dos costumes haisituais,  e comemoram a data indo
aos bailes e desfiles especificos da 6poca`

Contudo,  apesar de figurar a  nossa  cidade  entre  as que festejam,  entusiasticamente,
o  Carnavalj  a  legisia€£ce jacareiense  nao  traz  em  sua  confecfao  uma  designagao  de  dia  e
eventos de e§t"o,  come  indicativo§  pr6prios em  seu  calendario oficial.  E foi  pars  corrigir estas
ausencias que est§ gendo prc!posto este tratoalhou

Do  mesmo  mode em  que  se esta  apontando,  nests  proj©to de  lei,  urn dia,  a  domingo,
come a  Dia  Oficial  do Camava!  em Jacarei,  outras  atividades come a tradicionai  concurso da
Corte  do  Carnava!,   que  acontece  em   nossa  cidade,   os  desfi!es  c!e  rue  e  a  ccjncurso  cle
escoias  de  samba,   iguaimente,  foram   lembrados  pars  Gonstarem:   oficiaimente,   em   nosso
calendario,  permitindo,  com  isso,  que este aconteciment@ possa crescer e s© aprimerar`

Com   este   sentidc3,    a   de   aprimcira§ao,    este   projeto   de   lei    inova   ao   aventar   a
pG§sibilidade   de   que   pessoas,   empresas   e   Srgaos   ptibiicos   vGltados   a   prepara€ao   do
camava!   em   n®ssa   cidade,    promovam   curses   a   todos   os   interessados   visando   uma
profissionaiiza?ao das festividades,  em  k)eneficio, fragrante,  de nogsa popuiagao.

par esta  razaCi,  e outras que os cu(tog §upiemento§ dos  ana!isadores deste  prc}jet® tie
lei  possam  ievantar,  espera~se a aprovasao clesta iniciativa.

Camara Municipal de Jacarei,  21  de janeiro de 2019.
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