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Institui no Calendário Oficial de Eventos de

Cascavel, "O Dia Municipal do Rock".

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParunâ, apto-vài

Att. 1" Esta lei instituí no Calendário Oficial de Eventos de Cascavel, "O Dia Murucipal
do Rock", â seÍ comemorado anualmente no dia 13 de julho.

Att,2" Esta lei entrâ em vigor na data de sua publicação oficial,

PalâcíoJosé Neves Fotmighieri, 69" aniversário de Cascavel.
Em 2 de julho de2021,.

Justificativa

A proposta visa incluir no Calendário Of,rcial de Eventos de Cascavei, o Dia Nluntcip:rl

do Rock, a seÍ comemorado anualmente, no dia 13 de )ulho, em alusão aoDía Mundral do Rock.

Ântes de trazer à batla sobre as bandas locais e a história do Rock cascavelense, é

necessário contextuaüzat oDía Mundial do Rock. A origem da data comemotativ^ remofita ao

Liue Aid, festivai de rock reaizado no dia 13 de julho de 1985, no lendátio estáüo lWembley em
Londres, e contou com a pÍesença de mais de noventa mil pessoas. Também foi reahzado

simultaneamente nâ Filadélfia (EUÀ), Moscou (LRSS, hoje Rússia), Sydney (AUS) e no Japão.

Dezenas de artistas e bandas do Rock e outÍas veÍtentes se âpÍesentaram, dentte eles:

The lVho, Status puo,I-ed Zeppelin, Dirs Straih, Madonna, Queen, Daaid Bowie, BB Kirug Mick Jager,
Sting Scorpions, U2, Pau/ McCartney Phil Collins, Eic Clapton e Black Sabbath. O objetivo do evento
era atecadar fundos para combatet a fome na Àfrica, e principalmente nâ Etiópia, país que à
época era um dos mais assolados com a miséria e a fome. Mais uma vez o Rock mostÍou sua

criaca social e luta conúa a pobreza e fome que passam os mais catentes.

Com carâter simbólico e de rememoração de um evento que é constclerackr lti' Ir,r;c

um dos maiores da história do Rock, se comemora anualmente o Dia Mundral do Rock, para

que jamais seja esquecido o caráter contestadoÍ, vanguaÍdista e social do gênero.
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Com o objetivo de instituir em Cascavel de forma oficial a comemoraçào é pÍoposto
o projeto em tela, tendo em vista a grande quantidade de ãs do gênero em nossa cidade e a

histótia rica de eventos e fatos, além das contribuições sociais, arústicas e culturais da vertente
musical.

No passado e no pÍesente Cascavel teve e tem grandes bandas do Rock, como, pot
exemplo: Corrente, Antimatéria, Herdeiros do Azar, Ecos da Tribo, Sangue Branco, Voz de

Prisão, Cavaleiros do Âpocalipse, Rosa Negra, Steel Lord, Lugubdus Him, Espelho Nu,
Aspecto, Marta Madalena, Black Mass, Pregos da Viola, Hamerdown, Inocêncía, Brtgada
Portinari, I(reditor, etc.

Além de grandes bandas e talentos, Cascavel foi palco de grandes eventos do Rock e

reuniu pessoâs do país inteiro. A história do gênero foi eterrizada no documentário Nos Güzos
do Rock, baseado no livto Histódas do Rock, do jornalistaJean Paterno. Produzido pela Potto
Produções e Empresário Duka Siliprandi o documentátio de 2018 trouxe filmagens, fotografias
e entrevistas dos precursoÍes do gênero em nossa cidade e daqueles que continuam a eflcant^t
as plateias.

O Rock sempÍe foi atrelado a contestâção do status quo, das desigualdades sociais e

opressão. Intimamente ligado com a luta das minodas pot direitos e muitas vezes com leftas e

canções com cdticas sócias ácidas contÍa a corupção e poderosos. O gênero vai muito além de

canções ou bandas, mas é um modo de viver e eflcàÍar avida, uma nova forma de ver o mundo
e que revolucionou a música, entretenimento e â sociedade apartlt dos anos sessentâ.

É imprescindível o reconhecimento do Dia Municipal do Rock em Cascavel como
uma das expressões artísticas que mais tevolucionou o planeta e impactou a vida de tantas

pessoas. O que não foi diferente em nossâ cidade, onde foi responsável pela união de milhates
de pessoas em muitos eventos beneficentes e sociais que ajudaram mútas câusâs, além do
desenvolvimento crítico e artístico entÍe os seus apreciadotes.

Vale uma consideração sobre a nomenclatura Rock e a difetenç^ paru Rock and Roli.
Podemos definir Rock como o teÍmo genérico que vai se referir ao gêneto musical e todos os

seus subgêneÍos, como, poÍ exemplo: Rock Progressivo, Rock Psicodéüco, Indie Rock, Grunge,
Hard Rock, Alternative Rock, Rockabrlly e, entre eles, o pdmeiro gênero Rock And Roll. Por
isso a data que é ptoposta é o Dia Municipal do Rock, pois ptetende abranger o Rock e todas

as suas veÍtentes.

Sem mais para o momento, exteÍÍro meus votos de elevada estrma e drstinta
consideração e conto com o apoio dos nobres Edis na aprovaçáo desta proposição.
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