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INSTITUI no Calendário Oficial do Estado do Amazonas o dia
15 de junho, " DIA ESTADUAL DO PROFISSIONAL DE
DANÇA AO AR LIVRE ''.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Artigo 1o Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o dia 15 de juúo,ooDia
Estadual do profissional de Dança ao ar livre"

Artigo 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

A dança tem sido durante toda a existência da humanidade, um ponto dos mais difundidos pelo
homem. Seu alcance social, esportivo e existencial e sempre estará em ascenção.

A dança de rua é um estilo que se desenvolveu nos Estados Unidos a parÍir do Dance Studio. E
uma dança que acontece na rua, parques e em locais abertos, conta-se que durante a crise
econômica de 1929 nos Estados Unidos, os negros principalmente, e os desempregados dos bares e
cabarés, começaram a apresentar-se nas ruas e parques.

Em Manaus, na década de 80, iniciou-se o movimento em alguns pontos da cidade, tomando real
força na década de 90 através da união de professores, profissionais e várias pessoas envolvidas
com o mundo da dança, foi inaugurado um novo tempo para essa atividade, pois nasceram

academias e escolas de dança mais desenvolvidas e mais atualizadas, tornando mais preparadas

para tornar esse estilo de dança, um dos mais difundidos entre todos.

Hoje em Manaus, um número signif,rcativo de pessoas de todas as classes e raças, compõe nas

escolas, nas ruas e festivais de dança, um verdadeiro espetáculo digno de ser apreciado por
expectadores de bom gosto e do grande público Amazonense.

Tornarmos o dia 15 de junho comemorativo dessa atividade, nos orgulha e nos enche de esperança

no sentido de estarmos juntos, buscando o bem saudável da comunidade em especial, àqueles que

se dedicam e apreciam o bom estilo de dançar.

Diante do exposto, conto com meus pares dessa casa, pela aprovação da presente propositura.
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