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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a qualificação da música e eventos Gospel conforme
especifica.

 
GABINETE VEREADOR PAULINO DE MOURA
PROJETO DE LEI

DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA MUSICA E EVENTOS GOSPEL CONFORME
ESPECIFICA.

	O Vereador supracitado , usando das prerrogativas que o Regimento Interno e a Lei Orgânica lhe
conferem, apresenta para apreciação do Colendo Plenário, Projeto de Lei que Dispõe Sobre a
Qualificação da Musica e Eventos Gospel no Município de Carazinho, nos seguintes termos:

Art. 1º Declara a música e os eventos gospel como manifestação cultural para os benefícios legais
previstos na legislação federal de incentivo à cultura.
Parágrafo Único: O projeto exclui dos benefícios da lei os eventos musicais gospel promovidos por
igrejas. 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor 60 dias após a sua data de publicação.   

Vereador Paulino de Moura -PTB

                   JUSTIFICATIVA
         
    A música gospel é um gênero musical de origem afro americana, nascido nas fazendas de
escravos no sul dos Estados Unidos, em sua forma original era geralmente interpretada por um
solista, acompanhada de um coro e um pequeno conjunto instrumental. 
    Atualmente nos Estados Unidos e em outros países, o Gospel está incluído como uma categoria
tradicional de música cristã.
Sabe-se que a música cristã ultrapassou templos e igrejas e já é reconhecida como obra cultural,
assim como os padres Fábio de Melo e Marcelo Rossi, essa lei não vai beneficiar só a música
gospel dos evangélicos, mas também a produção cultural católica, ambas são inspiradas no



Evangelho.
 Os eventos se espalham pelo País, com um número cada vez maior de adeptos que reúnem o
prazer de uma bela música, com as informações e conhecimentos religiosos.
 O cenário gospel está diversificado com a formação de bandas de evangelismo a bandas de louvor
e adoração, com os mais variados ritmos desde rock até baião.
Destacamos alguns eventos de música gospel já realizados como o SOS Vida, Canta Rio e Gospel
Night, todos em território nacional, com a vibração e a participação de milhares de jovens que
buscam a alegria de viver com segurança, a diversão sem apelação e a religiosidade integrada ao
cotidiano.
Com o crescimento da música gospel no Brasil, em 2004 foi criada a categoria de Melhor Álbum
Cristão em Música Portuguesa, no concurso Grammy Latino 2007, concorrem vários grupos
musicais e duas gravadoras evangélicas, ambas do Rio de Janeiro, intensificando-se, pois os
trabalhos musicais deste gênero.
 	Para tanto esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para esta iniciativa que valoriza a
cultura gospel e a eleva ao nível das demais manifestações culturais para efeito de benefícios junto
aos órgãos federais.

Gabinete Vereador Paulino de Moura- Carazinho, 08 de abril de 2013.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/04/2013.

Paulino De Moura - PTB
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