ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
PROJETO DE LEI Nº 04/2017

A Câmara Municipal de Areia, Estado da Paraíba, Aprova:

Institui o “Dia da Cultura Areiense”

Art. 1º. Fica instituído o "Dia da Cultura Areiense", que será comemorado na data
de 29 de abril de cada ano, como forma de homenagear as figuras culturais deste
Município.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Areia, 11 de Abril de 2017.
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ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA

JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
O presente projeto tem por finalidade estabelecer o dia 29 de abril como o dia
comemorativo para que se reconheçam as manifestações culturais do nosso
Município. Esta data significa para a comunidade areiense o aniversário do maior
artista filho desta terra: Pedro Américo de Figueiredo e Melo nasceu na cidade de
Areia em 29 de abril de 1843. Aos 10 anos, participa, como desenhista, da
expedição do naturalista francês L.J. Brunet que percorre o Nordeste do país.
Muda-se para o Rio de Janeiro em 1854 e, no ano seguinte, ingressa na Academia
Imperial de Belas-Artes. Patrocinado por dom Pedro II, em 1859 viaja à França,
onde aperfeiçoa seu estilo com pintores como Ingres, Cogniat e Vernet.
Paralelamente, estuda física, filosofia e literatura e escreve ensaios. Retorna ao
Brasil e é nomeado professor da Academia Imperial de Belas-Artes. Pinta as
cenas históricas de suas obras mais conhecidas, A Batalha do Avaí e Grito do
Ipiranga, a pedido do imperador. As duas telas são apresentadas ao público no
Salão de Belas-Artes de 1879. O quadro sobre a Batalha do Avaí, ocorrida durante
a Guerra do Paraguai, tem 48 metros quadrados e mostra em ação os personagens
de maior importância no conflito, como o duque de Caxias e o general Osório este último levando um tiro na boca. Entre 1873 e 1885, o pintor vive na Europa e
faz várias exposições. De volta ao país, é eleito deputado constituinte em 1890.
Morre em Florença, na Itália. Por este motivo, institui-se, com fundamento na
história de nosso Município, que esta comemoração seja realizada no dia 29 de
abril de cada ano e que a Câmara Municipal de Areia preste homenagens as
figuras culturais deste município como forma de valorização e reconhecimento.
Câmara Municipal de Areia, 06 de Abril de 2017.
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