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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº

/2021

SÚMULA: Institui no calendário oficial do município de Londrina "O Dia da Música Gospel".

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

LEI:

Art. 1º Passa a fazer parte do calendário oficial do município de Londrina o "Dia da
Música Gospel", a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de dezembro.
Art. 2ºEsta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em
contrário.
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JUSTIFICATIVA

A música gospel teve origem no início do século XX, nas igrejas cristãs norteamericanas, sendo trazida ao Brasil por missionários batistas e presbiterianos daquele país. A
palavra gospel “é uma aglutinação da expressão inglesa God Spell, que, traduzindo, significa Deus
soletra ou palavra de Deus. É uma referência à principal mensagem da Bíblia Sagrada: a vinda de
Jesus Cristo, o Messias”1.
Nos anos 80 a música gospel adotou estilo inspirado no rock e pop, passando a ter
maior visibilidade nacional, e atualmente, esse gênero musical também sofre influências de outros
ritmos como o eletrônico e o sertanejo.
A importância desse estilo musical em nosso país fez com que fosse reconhecido
como manifestação cultural a partir de emenda à Lei n° 8.313/91 (Lei Rouanet) de Incentivo à
Cultura. Desse modo, torna-se imprescindível a inclusão do dia da música gospel no calendário
oficial da cidade, sendo indicado o segundo domingo do mês de dezembro a ser comemorado,
mesma data em que se celebra o Dia Municipal da Bíblia (Lei 13.228/2021) e Dia Municipal do
Evangélico (Lei 6.544/1996).
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Disponível em https://www.letras.mus.br/blog/historia-da-musica-gospel/. Acessado em 17/08/2021
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