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ESPORTES SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2019 

O presente Projeto de Resolução, da nobre Vereadora Soninha Francine e dos nobres 
Vereadores Alfredinho e Gilberto Natalini, institui o "Prêmio Anastácia de Forró", que 
homenageia personalidades que se destacaram no cenário do Forró no Município de São 
Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade 

O presente projeto de resolução visa estabelecer o Prêmio Anastácia de Forró, sendo 
este um concurso cultural, com divulgação dos finalistas em sessão solene convocada 
especificamente para este fim, na semana que inclui o dia 8 de outubro  também conhecido Dia 
Nacional do Nordestino, com o objetivo de dar destaque a pessoas ou entidades que tenham 
realizado contribuições significativas ao cenário do Forró no Município de São Paulo. 

Ao mesmo tempo rende homenagem, ao emprestar o nome de importante artista da 
música brasileira e nordestina, à cantora e compositora Anastácia, nome artístico de Lucinete 
Ferreira, nascida no Recife, em 1941. Em 1967, já compondo o cenário artístico e musical, 
encontrou-se com Dominguinhos e então iniciou - se um casamento amoroso e artístico, que 
durou 11 anos, durante o qual Anastácia compôs inúmeros sucessos musicais. Contudo, 
independentemente de sua relação com aquele músico, ofereceu tantas outras músicas 
igualmente reconhecidas e eternizadas por diversos interpretes de projeção nacional como Gal 
Costa, Nana Caymmi, Gilberto Gil entre outros. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, pois, ambas as homenagens realizadas são justas e 
põem em relevo o reconhecimento da importância dos nordestinos para a cidade de São Paulo, 
principalmente no que diz respeito a contribuição cultural que oferecem, portanto o parecer é 
favorável. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes em, 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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