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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº

SÚMULA:

/2021

Institui a Semana Festival do Grafite e do Muralismo no Calendário de
Comemorações Oficiais do Município de Londrina.

SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.

PROF.ª SONIA GIMENEZ
VEREADORA

Texto do Projeto de Lei anexo.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº

SÚMULA:

/2021

Institui a Semana Festival do Grafite e do Muralismo no Calendário de
Comemorações Oficiais do Município de Londrina.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art.1º Institui, no Calendário de Comemorações Oficiais do Município, a Semana
Festival do Grafite e do Muralismo, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de
março.
§1º A data comemorativa prevista no caput deste artigo tem a finalidade de
promover:
I – manifestações artísticas espontâneas em locais de visibilidade pública;
II – o acesso à cultura para a população;
III – a revitalização da paisagem;
IV – a valorização dos agentes criativos,
V – a formação de público;
VI – a atração de investimentos.
Art.2º O Poder Executivo poderá promover eventos educativos, palestras, cursos e
exposições para a capacitação acerca do grafite e do muralismo.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.

PROF.ª SONIA GIMENEZ
VEREADORA
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº

/2021

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade instituir, no Calendário de Comemorações
Oficiais do Município, a Semana Festival do Grafite e do Muralismo e dá outras providências.

A valorização das práticas do grafite e do muralismo em Londrina, como manifestações
artísticas de valor cultural, constitui-se em interesse público relevante. O objetivo é ampliar o
acesso à arte, revitalizar a paisagem urbana e o patrimônio público ou privado.

Vale ressaltar que o grafite e o muralismo não se confundem com a pichação, isso
porque no grafite e no muralismo são utilizadas cores fortes e linguagens de rua, sempre com
intenção decorativa e didática. É necessário impulsionar a arte e a cultura, ir em busca de efetivas
transformações nas expressões artísticas e urbanas, fazer brotar vida e reacender a paisagem urbana.

Atualmente o grafite encontra previsão legal na Lei Federal nº 9.605/1998. Esta arte
está incorporada aos centros urbanos de todo o mundo, presente em museus e galerias, atrai turistas,
revitaliza espaços e estimula melhorias em áreas deterioradas, além de propiciar a inclusão social.
Além disso, o trabalho com grafite permite que a arte possa ser apresentada para muitos de forma
gratuita.

A arte do grafite é utilizada para homenagear profissionais de diversas áreas que, com
sua atuação, contribuam para o desenvolvimento de uma cidade, ou mesmo para lembrar histórias
em quadrinhos, adaptação de vitrais de igrejas e outras homenagens. Muros são uma ferramenta de
comunicação.

Nesse contexto cita-se o artista Jota Dias, que possui várias obras em Londrina e região.
Em obras recentes, em muros de nossa cidade, ele homenageou os profissionais da saúde e a
presidente de honra do Filo (Festival Internacional de Londrina), Nitis Jacon. Também observa-se,
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
nas ruas de Londrina, a comunicação artística do integrante do coletivo de grafiteiros Capstyle
Tadeu Jr., mais conhecido como Carão, autodidata que soma 20 anos de experiência.

Vale ressaltar um dos artistas com reconhecimento internacional, Eduardo Kobra,
que diz “pintar na rua é trabalhar com mensagens simples, como paz, união dos povos, etnias
(...)”.1

A arte do grafismo é uma expressão que tem suas celebrações do Dia Mundial e o Dia
Nacional, comemorados em 27 de março, por isso, a Semana proposta será sempre na última
semana do mês de março de cada ano.

Diante do exposto, apresentamos a presente matéria e solicitamos o apoio dos demais
nobres Edis/Pares.
SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.
PROF.ª SONIA GIMENEZ
VEREADORA

1
Disponível em: < https://diariodoturismo.com.br/eduardo-kobra-pintar-na-rua-e-trabalhar-commensagens-simples-como-paz-uniao-dos-povos-etnias/ > Acesso em: 8 jul. 2021.
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