
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002792/2021

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, originada de
projeto de autoria do Deputado Diogo Moraes,
a fim de incluir o Dia Estadual do Artista
Pernambucano e a Semana Estadual de
Valorização do Artista Pernambucano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com os
seguintes acréscimos:

“Art. 390-A. Dia 13 de dezembro: Dia Estadual do Artista
Pernambucano.” (AC)

“Art. 398-A. Semana em que constar o dia 13 de dezembro: Semana
Estadual de Valorização do Artista Pernambucano. (AC)

Parágrafo único. As comemorações da semana estadual prevista no
caput têm como objetivos: (AC)

I - promover, apoiar e dar visibilidade aos artistas que expressam a
cultura do Estado de Pernambuco; (AC)

II - incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento das
expressões artístico-culturais do Estado de Pernambuco, mormente nas
áreas de música, teatro, dança, literatura, cinema, artesanato e outras
áreas afins; (AC)

III - ofertar à população cursos, seminários, workshops e oficinas de
capacitação técnica nas áreas das expressões artístico-culturais do
Estado de Pernambuco; e (AC)

IV - criar espaços de promoção, preservação e divulgação da



história, obras, saberes e nomes dos grandes artistas pernambucanos, que integram o
patrimônio cultural imaterial do Estado de Pernambuco.” (AC)

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

Justificativa

     Nosso projeto de lei objetiva alterar a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, a
fim de incluir no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, o Dia Estadual do Artista Pernambucano e a Semana Estadual de
Valorização do Artista Pernambucano.

     Sugerimos 13 de dezembro como a data simbólica para celebração do Dia
Estadual do Artista Pernambucano, por ser nela comemorado o aniversário de um dos
maiores nomes da cultura de nosso Estado: Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, o qual
deixou na história do nosso país, uma forte mensagem de valorização do Nordeste e
suas tradições. Gonzaga, que é natural do município de Exú, abriu caminhos no
cenário nacional para inúmeros artistas nordestinos, deixando um legado de amor por
Pernambuco.

     Assim, sugerimos também que a Semana Estadual de Valorização do Artista
Pernambucano seja a em que constar o dia 13 de dezembro, tendo como objetivos:
promover, apoiar e dar visibilidade aos artistas que expressam a cultura do Estado de
Pernambuco; incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento das
expressões artístico-culturais do Estado de Pernambuco, mormente nas áreas de
música, teatro, dança, literatura, cinema, artesanato e outras áreas afins; ofertar à
população cursos, seminários, workshops e oficinas de capacitação técnica nas áreas
das expressões artístico-culturais do Estado de Pernambuco; e criar espaços de
promoção, preservação e divulgação da história, obras, saberes e nomes dos grandes
artistas pernambucanos, que integram o patrimônio cultural imaterial do Estado de
Pernambuco.

     Devemos reconhecer que os artistas e grupos que expressam a cultura
pernambucana foram significativamente impactados pelas medidas sanitárias
decorrentes da pandemia da Covid-19, principalmente no aspecto econômico.
Portanto, é fundamental um olhar sensível do gestor público para com a parcela da
população que sobrevive da produção artístico-cultural.

     Nesse sentido, cabe a nós, parlamentares, também pensarmos a criação de
instrumentos e mecanismos legais, dentro de nossas limitações constitucionais,
capazes de atendar a essa demanda social emergente.

     Ainda não é possível mensurar as sequelas que serão deixadas pela pandemia do
Covid-19, no entanto podemos projetar e desenvolver soluções para aquilo que já
temos algum panorama imediato ou mediato.

     Portanto, acreditamos que esta proposta de lei ajudará a dar maior visibilidade aos
artistas pernambucanos, para além do período da pandemia,



vez que instituirá datas comemorativas que ficarão para sempre inseridas no Calendário
Oficial de Pernambuco.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 28 de Outubro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.


