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PROJETO DE LEI N° 11 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

"Institui a Semana da Cultura 
Nordestina no Municipio de Cajamar 
e da outros providencias”.

Art. 1° Fica institulda a “Semana Municipal da Cultura Nordestina” no 
Municipio de Cajamar, a ser realizada na primeira semana de agosto.

Paragrafo Unico: Sao Objetivos da Semana:

a) Ampliar a informapao e o conhecimento sobre a cultura Nordestina, 
como costumes, dangas, trajes, culinaria, entre outros;

b) Combater o preconceito que cerca essa cultura;

c) Uma data festiva com muita danga e culinaria Nordestina.

Art. 2° - No decorrer da semana podera ser dada ampla divulgagao 
principalmente no meio estudantil, com atividades relacionadas a essa cultura.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Ver Waldomiro dos Santos, 05 de fevereiro de 2021.

ar. Ov/^atv

DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA 
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USU/W
ferf.'.n')

PROTOCOLO
214/2021

DATA
08/02/2021

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



CAMARA MUNICIPAL DE^AMAR'
Incluldo no expedite da sessao u
Realizada

^uesSauloW^Bw

sessaoOrcnnaria^

iRealizada em
iDespacho: .AO, ' I

Saulo Andefo^odrigiip^

^SSilSfSS.’fSS^
na ^ sessao jq^cU^vCXA^ 
com votOS faVOra;eiS

. 3_Ly_q3_/2o^>/w"em

inguesSaulo An'dei
Pre/de;



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

JUSTIFICATIVA

Desde 2009 o Estado de Sao Paulo comemora o Dia do Nordestino. A 
data foi inclmda no calendario de eventos da capital paulista por um motive 
obvio: a importancia do contingente populacional de migrantes nordestinos e 
seus descendentes na cidade. Considerando o impacto dos milhoes de 
nordestinos que migraram para a cidade, principalmente a partir dos anos 
1940, e seus descendentes, podemos considerar Sao Paulo a maior cidade 
nordestina do Brasil. Recentemente o IBGE divulgou novos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD), que mostram mudanpas no fluxo 
migratorio entre Sao Paulo e o Nordeste. Ao contrario da leitura dos dados feita 
por boa parte da imprensa - anunciando que o fluxo de migrantes diminuiu - 
nao e exatamente isso que demonstram os dados.

Se hoje a proporgao de migrantes no total da populagao e menor (nos 
anos 1970, a proporgao era de 6 para cada 10 habitantes; hoje, e de 3 para 
cada 10), isso tern a ver com o tamanho da cidade - incluindo os filhos dos 
migrantes que ja nasceram aqui - e com um tipo de migragao diferente do que 
vimos no seculo XX, agora marcada por idas e vindas e tambem por retornos 
definitives. Mas, em termos absolutos, o saldo migratorio da ultima decada na 
regiao metropolitana foi de 500 mil pessoas, enquanto na decada de 1990 foi 
de 291 mil.

De acordo com o Censo de 2010, cerca de 2,3 milhoes de migrantes 
chegaram a Sao Paulo na ultima decada e 1,8 milhao sairam. A novidade, 
portanto, esta no fenomeno do refluxo. Dos 1,8 milhao que deixaram a regiao, 
60% sao migrantes que retornaram para suas cidades de origem. Ainda assim, 
como vimos, o saldo permanece alto. Ou seja, Sao Paulo continua sendo uma 
cidade que atrai pessoas em busca de oportunidades: economicas, culturais, 
politicas etc. Seu dinamismo e forga residem exatamente nisso: a cidade se 
nutre permanentemente de uma enorme diversidade cultural, heterogeneidade 
de bagagens e historias de vida. Dos 20,2 milhoes de habitantes da regiao 
metropolitana, hoje, 5,6 milhoes sao imigrantes, ou seja, 28% da populagao.

Infelizmente, nao e exatamente assim que a presenga dos migrantes e 
representada no imaginario politico-cultural da cidade. As representagoes mais 
comuns constroem a ideia de uma cidade marcada positivamente pela 
presenga europeia (as ondas migratorias predominantes do seculo XIX e inicio 
do seculo XX) e “invadida” por nordestinos pobres e analfabetos na segunda 
metade do seculo passado. Este imaginario nao tern qualquer correspondencia 
com a realidade: por um lado, grande parte dos imigrantes europeus chegou a 
cidade em estado de absoluta miseria e analfabetismo, por outro, a migragao
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nordestina e muito mais heterogenea do ponto de vista economico do que o 
preconceito nos permite ver. Entre a imensa maioria de trabalhadores da 
cidade - nas mais diversas atividades e profissoes - encontramos nordestinos, 
mineiros, paulistas, paranaenses... por que, entao, insistir no estereotipo do 
nordestino “peao”, “domestica” ou “baiano”?

Na cidade do seculo XXI, das “novas classes medias”, das periferias 
consolidadas e heterogeneas, esta mais do que na bora de dar a volta por cima 
no preconceito e reconhecer com orgulho: viva Sao Paulo, a maior cidade 
nordestina do Brasil!

SEMANA DA CULTURA NORDESTINA

No dia 02 de Agosto se inicia a Semana da Cultura Nordestina em varies 
Estados. A data foi escolhida em homenagem ao musico brasileiro Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baiao, que faleceu nesse mesmo dia, em 1989.

Simbolo da Cultura do Nordeste, Luiz Gonzaga e tido como urn dos 
nossos grandes porta-vozes nao so por ter tocado melodias da regiao e 
cantando letras descrevendo os costumes do sertanejo, mas tambem por se 
trajar o chapeu e o gibao de couro, pegas indispensaveis na vestimenta 
tradicional dos nordestinos. Luiz Gonzaga sempre mostrou ter orgulho da sua 
terra e fez questao de disseminar seus costumes por onde passou.

Artes, crengas, cultos religiosos, literatura popular e dangas, sao varias 
as manifestagoes culturais que se destacam na regiao Nordeste. Entre elas 
estao as festas Juninas, o Reisado, a poesia popular, o artesanato, a capoeira, 
o frevo, o carnaval ... e nao podemos esquecer da culinaria, urn dos grandes 
patrimonies nordestinos, que se destaca por pratos como o baiao de dois, 
buchada, sarapatel, canjica, feijao de corda e arroz de coco. Sem falara nas 
frutas que sao tipicas da regiao, como o caja, o buriti, a cajarana, o umbu, a 
macauba, as frutas maranhenses jugara, bacuri, cupuagu, buriti, murici e a 
pitomba, entre outras.

A cultura nordestina e bastante diversificada, uma vez que foi 
influenciada por indigenas, africanos e europeus. Com caracteristicas proprias, 
os costumes e tradigoes muitas vezes variam de estado para estado.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de fevereiro de 2.021.
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