
 

PROJETO DE LEI Nº ......../2022. 

 

 

 

Inclui “Festival de Blues e Semana Municipal de Turismo” no 

calendário de eventos do município de Flores da Cunha, constante 

na Lei Municipal nº 2.276, de 25 de outubro de 2002. 

   

 

 

Art. 1º Fica incluído o “Festival de Blues e a Semana Municipal de Turismo” no 

calendário de eventos do município de Flores da Cunha, constante na Lei Municipal nº 2.276, 

de 25 de outubro de 2002, com o seguinte texto: 

 

Evento Período Objetivo 

Festival de Blues Fevereiro Incentivar e apoiar movimentos artísticos e culturais em 

nosso município, visando o desenvolvimento pessoal, 

intelectual e econômico da comunidade em que estamos 

inseridos, proporcionando que esses benefícios sejam 

aproveitados pela sociedade além das nossas fronteiras. 

   

Semana Municipal de 

Turismo 

Segunda semana do 

mês de outubro 

Sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os valores 

culturais, políticos, econômicos e sociais que a atividade 

turística potencializa. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e quatro dias 

do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

  

 

O Projeto de Lei anexo, que encaminhamos à Colenda Câmara Municipal para 

considerações, apreciação e votação da Senhora Vereadora e dos Senhores Vereadores, foi 

motivado pelas seguintes razões: 

 

O presente encaminhamento tem por objetivo incluir no calendário de eventos 

do município de Flores da Cunha - Lei Municipal nº 2.276, de 25 de outubro de 2002 - o 

“Festival de Blues e a Semana Municipal de Turismo” 

 

O Festival de Blues a ser realizado no mês de fevereiro de cada ano,  é muito 

importante para estimular a prática musical ampla, o aprendizado, o intercâmbio de experiências 

e a formação de novos parâmetros em música e tem o objetivo de incentivar e apoiar 

movimentos artísticos e culturais em nosso município, visando o desenvolvimento pessoal, 

intelectual e econômico da comunidade em que estamos inseridos, proporcionando que esses 

benefícios sejam aproveitados pela sociedade além das nossas fronteiras. 

 

A Semana Municipal de Turismo a ser realizada na segunda semana do mês 

de outubro tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os valores culturais, 

políticos, econômicos e sociais que a atividade turística potencializa. 

 

Desta forma, os eventos, acima reverenciados, em função de sua relevância e 

notoriedade, merecem destaque e inclusão no Calendário de Eventos Oficiais do Município. 

 

  Assim, com mais convicção do que expectativa, solicitamos a aprovação 

unânime desta proposta que ora enviamos. 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 


