
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001.
CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

GABINETE D0 VEREADOR EMIR AGUIAR  - DEMOCRATAS

PROJETO DE LEI N°.             /2020, DE             DE JUNHO DE 2020.

Institui   no   calendário   oficial   do   município   de
Santarém - Estado  Pará,  a  Semana  Nordestina,  a
ser comemorada na segunda semana de outubro.

.,t'\ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições regimentais
fa7, sabcr quc aprovou a seguinte propos{a de lei:

Art.   1° -  r`ica  instituído  no  Calendário  do  Município  de  Santarém  -  Pará,  a  Semana
Nordcstina`  a  ser comemorada na segunda semana de outubro,  em  reconhecimento  ao
[)ia  do  Nordestino  que  é  comemorado  anualmente  cm  s  de  outubro,  no  Brasil,  e  cm
h{)inenagem a todos os nordestinos que migraram para Santarém.

Ari.  2`'  -  A  semana  ora  instituída.  passa  a  integrar  o  calendário  oficial  de  eventos  do
mimicípio de Santarém.

Art. 3° - A Semana Nordestina será promovida, organizada e incentivada pela Secretaria
Municipal   dc   Cultura   e   parceiros,   visando   a   divulgação   da   gastronomia,   ritmos
f`{ilclóricos,   arte.   literatura   de   cot.del,   repentistas,   quadrilhas   e   várias   tradições   e

pariicularidades do povo nordestiiio.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



`,

FUNDAMENTAÇÃO

(.`)  Dia  do  Nordestino é  comemorado  anualmente  em  s  de  outubro`  no  Brasil  e  essa
d€ita  f`oi  criada  como  uma  homenagem  ao  centenário  do  poeta  popular.  compositor  e
cantor  cearense,  Antônio  Gonçalves  da  Silva,  conhecido  como  Patativa  do  Assaré
(lt)09-2002),  e  oficializado com a lei  n°  14.952.  de  13  de julho de 2009.  na cidade  de
São  Paulo.

A  clata é  um  rcconhecimento  a toda a diversidade cultural  c folclórica típica da região
N{>rdesti`.   quL`   é   conhccida   por   sua   musica]idade,   culinária,   danças,   supcrstições,
zirtcsanatos. paisagens naturais entre outros.

0  noi.dcste  brasileiro  é  composto  pelos  seguintes  estados:  Maranhão,  Alagoas.  Bahia.
(`eáirá. Piauí. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A Seinana Nordestina têm como objetivo valorizar a população nordestina e confirmar
nosso   apreço`   admiração,   carinho  e  respeito   a  todos  os  cidadãos  nordestinos  que
residem   e   que   muito   têm   contribuído   para   o   desenvolvimento   do   município   de
Santarém.


