Justificativa
O presente Projeto de Lei visa declarar Patrimônio Cultural de Natureza
Imaterial o Goiânia Noise Festival.
O
art.
216
da
nossa
Cons tuição
Federal
dispõe
que cons tuem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
iden dade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. Nesse sen do, o inciso III do disposi vo legal supracitado inclui as
criações científicas, artísticas e tecnológicas como patrimônio cultural.
De acordo com o Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional IPHAN, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas prá cas e
domínios da vida social que se manifestam em saberes, o cios e modos de fazer;
celebrações; formas de expressão cênicas, plás cas, musicais ou lúdicas; e nos
lugares. É o que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO também deﬁne como patrimônio imaterial: "as prá cas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades,
os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de
seu patrimônio cultural."
Pois bem. O Goiânia Noise Fes val é um fes val de música de rock
alterna vo independente que ocorre anualmente, desde 1995. Teve sua primeira
edição em maio de 1995, na Praça Universitária da cidade, contando com 14
atrações. Hoje é o maior fes val do rock independente do Brasil. O Goiânia Noise é
também uma das principais vitrines do rock produzido em Goiás.
“O Noise sempre teve essa caracterís ca de difundir, fomentar e
valorizar a produção musical local, elevando Goiânia à qualidade de um dos
principais polos produtores e divulgadores de música independente do Brasil”,
aﬁrma Leo Bigode, organizador do Goiânia Noise. “Quando criamos o fes val, nosso
maior obje vo era justamente dar foco às bandas daqui e mostrar que elas eram
capazes de dialogar de igual para igual com as de outros lugares do País”, completa.
A propositura se expressa mediante o reconhecimento da existência e
valor de determinada manifestação cultural, qual seja o festival de rock alternativo.
Ante o exposto, considerando jus ﬁcada a importância do objeto, conto
com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa de Leis para que possamos
declarar o Goiânia Noise Fes val como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da
nossa Capital.

