
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, originada de
projeto de lei de autoria do Deputado Diogo
Moraes, a fim de incluir o Dia Estadual da
Luta e Resistência dos Povos Indígenas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:

“Art. 92-C. Dia 19 de Abril: Dia Estadual da Luta e Resistência dos Povos Indígenas. 

Parágrafo único. No dia referido no   caput   poderão ser promovidas atividades de reflexão e
manifestações culturais e artísticas nas escolas do estado com o intuito de conscientização
sobre a importância da luta e resistência dos Povos Indígenas" (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Marcado no calendário nacional como Dia do Índio, o 19 de abril foi assim instituído em
1940. A data foi criada para visibilizar as lutas de uma população que sofre com o
apagamento desde a invasão dos portugueses, em 1500.  

Entretanto, o título carrega resquícios de uma discriminação que ainda perpassa existências
indígenas desconsiderando a pluralidade étnica. “O uso recorrente do termo ‘índio’ representa
um processo de não reconhecimento dos povos que existiam antes mesmo do que chamamos
de ‘Brasil’”. A declaração de   Valquíria Batista de Azevedo, a Cacica Kyalonãn do povo
karaxuwanassu e Cofundadora da Associação  Indígena  Nacional em Contexto Urbano
Karaxuwanassu- ASSICUKA,

 em Recife-Pe, militante e ativista dos Direitos  Humanos, simboliza o eco de discussões nem
tão novas de uma população que não aceita mais o lugar folclórico.



 

Passados mais de 500 anos da invasão das terras dos povos indígenas continua havendo
perseguições e violência contra esses povos na tentativa de apoderar-se de suas terras. Tais
investidas encontram resistência na luta organizada. Essa luta se materializa no Acampamento
Terra Livre, evento de mobilização dos povos indígenas do Brasil em torno de seus direitos
constituticonais. Esse evento está sendo realizado na presente semana com a presença da
nossa mandata.  

Nesse sentido, aproveitando a semana de mobilização do Acampamento Terra Livre e em
respeito aos povos originários, apresentamos projeto de lei para que o dia 19 de abril seja
reconhecido estadualmente como o dia da luta e resistência dos povos indígenas.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos(as) Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para aprovação da presente proposição.

Sala das Reuniões, em 07 de Abril de 2022.
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