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Institui o Dia Estadual da Música Popular Amazonense no

âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. Fica instituído o Dia Estadual da Música Popular Amazonense a ser

comemorado anualmente, em todo o território do Estado do Amazonas, no dia25 de agosto.

Parágrafo único. O Dia Estadual da Música Popular Amazonense será incluído

no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Art.2". Por ocasião do Dia Estadual da Música Popular Amazonense, poderão ser

efetivadas ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e

seminarios visando à homenagem em prol da Música Popular Amazonense, estendendo-se as

atividades durante toda a semana que incluir o dia 25 de agosto.

Art. 3o. O Poder Público poderá atuar em parceria com representantes do

movimento cultural de Música Popular Amazonense e com os demais órgãos da

administração pública estadual, federal e dos municípios.

Art. 4o. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 5o. Esta Lei entra em na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM, 18 de juúo de20l9
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que institui o Dia Estadual da Música

Popular Amazonense no âmbito do Estado do Amazonas.

A Música Popular Amazonense (MPA) é uma expressão cultural e artística de

singular importância para a população do Estado, sobretudo para aqueles que diariamente

experimentam sua influência em suas vidas.

A Música Popular Amazonense apresenta em suas letras temas característicos

da Região Amazônica, enfatizando o cotidiano no homem mestiço caboclo indígena, o

homem da cidade, os migrantes, assim como aspectos relacionados à saudade do interior e a

paixão pela cidade, costumes regionais, festas, crenças, folclore, lendas, o rio, a floresta, os

animais e outros motivos que inspiram músicos e compositores a produzirem música.

Uma característica peculiar desta música é o uso de múltiplas expressões e

termos típicos da região, presentes tanto no meio urbano como no interior, entre os quais:

"banzeito", "curumim", "leseira", "mano", "maninha", etc. A análise dessas temáticas

presentes nas letras das canções e em outros aspectos extra-musicais, como o contexto de sua

produção, trajetórias de músicos e compositores, entre outras situações, possibilitaram

reconhecer um perfil musical distinto, que ao mesmo tempo estabelece diálogo com a Música

Popular Brasileira (MPB).

No dia 25 de agosto é comemorado o aniversário do músico Candiúo,

coúecido em todo o Estado como um dos patronos da Música Popular Amazonense, e um

dos grandes nomes da atualidade nesse sentido. A partir de sua devoção ao estilo musical, a

MPA cresceu e se popularizou na capital amazonense e no interior do Estado.

Sendo assim, nada mais do que justo que seja considerado o Dia da Música

Popular Amazonense o dia 25 de agosto, como forma de prestar as devidas homenagens e

recordações àquele que é um dos grandes nomes desse estilo musical tão importante para o
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nosso Estado

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para

a população do Estado do Amazonas.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, l8 de junho de2019.
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