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PROJETO DE LEI N"64J,IZO].tg

Autoria do Dep. Roberto Cidade.

Estabelece que as empresas de

radiodifusão destinem 5% de sua

programação diária para a divulgação de

músicas, composições ou interpretações

de obras de artistas e da cultura

fonográfica amazonense, e dá outras
providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1e Fica estabelecido que as empresas de radiodifusão do Estado do Amazonas,

destinem 5%de sua programação diária para a divulgação de músicas, composições ou interpretações
de obras de artistas e da cultura fonográfica amazonense.

I te Para os fins desta Lei, são obrigadas a atender o caput, todas as emissoras que

possuem antenas transmissoras, e ou retransmissoras no Estado do Amazonas, mesmo às que parte ou

a totalidade de sua programação seja oriunda de outras regiões do país:

| - não devem atender

exclusivamente jornalística; e,

a esta Lei as emissoras de radiodifusão de pro

ll-a divulgação do material fonográfico do artista ou da produção musical ao

se refere, deve assegurarque pelo menos uma obra seja executada a cada hora relógio,

S 2e As empresas de radio difusão, podem ajustar as obras que executarão mediante est

e personalidade de sua programação e público ao qual se destina a atender, dentro de sua

programação diária.
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Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A proposição que ora oferecemos à discussão desta Casa Legislativa, visa estimular a

divulgação e conseqüente valorização dos artistas amazonenses dentro de suas produções e execuções

musicais, independentemente de estilo, gênero ou perfil musical produzido, assegurando que todos os

estilos sejam executados nas rádios de nosso estado.

Esta propositura tem por finalidade também, estimular amantes de qualquer estilo de arte
musical em criar, produzir e conduzir sua vida dentro de plena realização pessoal e profissional, com o
reconhecimento de seus dons artísticos.

Devemos lembrar que devido ao processo de nacionalização e globalização dos

acontecimentos que ocorrem em qualquer parte do nosso país e no mundo, os mesmos chegam quase

que imediatamente em nosso estado. O que não é diferente com a questão da divulgação musical

mundial, em seus diferentes estilos. Sendo assim, ouvimos muito material que ficam distantes das

nossas realidades. Conseqüentemente, vimos a valorizar mais o que vem de fora, do que aqui é
produzido.

Com a divulgação e valorização destes artistas e estilos musicais, podemos gerar, cada vez

mais, locais e áreas que possam os mesmos se apresentarem e fortalecer a economia em nosso

estado.

Dar reconhecimento e visibilidade da nossa cultura através dos nossos artistas pode

permitir que os mesmos, a exemplo de outros no passado, valorize e fortaleça também através da

arte, toda beleza que temos em nosso amado Estado do Amazonas junto ao Brasil e o Mundo.

Diante da relevância deste tema, conto com a compreensão dos meus pares para a
aprovação deste projeto de lei.
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