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PROJETO DE LEI Nº. 035/2022. 

PROJETO “NEYVITON BATIDÃO” INSTITUI O DIA 

MUNICIPAL DO DJ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA.  

 

Art.1º-Fica instituído o Dia Municipal do DJ no Município de Abaetetuba “Projeto 

de Lei Neyviton Batidão”, a ser comemorado anualmente no dia 04 do mês de 

julho. 

Parágrafo Único - A data comemorativa criada por esta Lei é dedicada a todos os 

DJ do Município. 

 Art.2º- O Dia Municipal do DJ de que trata a presente lei passa a integrar o 

calendário oficial do município. 

 Art.3º- O evento a que se refere esta Lei tem como objetivos: 

I– Valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras que desenvolvem um importante 

papel sendo propagadores da cultura desenvolvendo seu trabalho com maestria, 

levando o entretenimento, dedicando sua vida à música e ao divertimento de 

pessoas desconhecidas, produzindo sensações e emoções através de sequência 

musical, profissionais fortalecedores do empreendedorismo, somando com a 

economia do nosso município abaetetubense.  

II- Conscientizar os DJS acerca da sua importância, como fonte da crescente 

economia do Município e do País no setor da indústria de eventos; 

III- Sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva 

importância dos DJS no desenvolvimento do setor; 

V- Desenvolver atividades nessa data, por meio das Secretarias de 

Administração, Educação e Cultura, mobilizando o setor empresarial, associação 

Comercial, realizando cursos, palestras e outros afins. 

 Art.4º- As atividades a que alude esta Lei serão coordenadas pelo Poder 

Executivo, por intermédio da Cultura que deverá articular parcerias com os 

demais órgãos e entidades afins. 

 Art.5º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: MARIO FERREIRA FONSECA 

 
                                                    Vagner Sena 



Vereador – PDT 
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JUSTIFICATIVA 

           O DJ está presente nas melhores lembranças da vida de cada ser humano 

deste planeta. Nesta, descrevemos um pouco da história na linha do tempo, 

percorrendo um longo caminho repleto de inovações vivido por diferentes atores. 

          O termo Disk Jockey foi criado em 1935 

          O termo Disc Jockey é uma junção de Disc (o vinil, claro) com Jockey 
(operador de uma máquina ou equipamento) foi criado pelo apresentador de rádio 
Walter Winchell para anunciar a entrada de Martin Block, o primeiro DJ a 
transmitir música popular tocando discos para os ouvintes. 
           A partir de 1950, DJs de rádio americanos já existentes começaram a 
organizar o que chamara de “platter parties”, festas em lanchonetes onde eles 
assumiam o posto de “juckebox humanas” tocando discos para a rapaziada. Os 
artistas foram batizados de “Sock Hop DJs”. Nas primeiras festas, um baterista 
era contratado para mandar umas batidas enquanto o DJ trocava o disco, até que 
a ideia dos dois toca-discos foi trazida à América, por Bob Casey em 1955. 
            Anteriormente, no ano de 1947 a mulher teve destaque no mundo dos 
DJS quando foi criada a Whisky A Go Go Clube por Paul Pacini. Quando a partir 
do ano de 1953, Régine Zylbenberg tornou –se a gerente do clube e que mais 
tarde se tornou uma grande empresária do ramo de nightclubs, vindo a formatar a 
primeira “disco” do mundo, assim chamado por ter um DJ (a própria Régine) no 
lugar de uma banda tocando ao vivo, com cabine para dois toca-discos, gaiolas 
com dançarinos e ambientação feita para o povo dançar. Régine foi a mulher 
visionária que pintou as lâmpadas com diversas cores e era fã de chá, chá, chá, 
ritmo dançante que discotecava noite adentro.  Durante seu tempo de vida, 
o Whisky A Go Go reuniu a descolândia parisiense, criando assim o conceito de 
um bom fervo. Com o sucesso da invenção, O Whisky abriu filiais em Mônaco e 
nos Estados Unidos.  Régine abriu seu próprio clubinho, o Chéz Régine, dedicado 
aos príncipes e bem nascidos da cidade. 
             Em 1958 o primeiro DJ do Brasil já rolava suas bolachas, em uma época 
em que não havia internet e a circulação de informação era inimaginavelmente 
lenta em comparação aos dias de hoje, a primeira festa com DJ no Brasil com um 
atraso de apenas 10 anos e graças a um visionário chamado Osvaldo Pereira. 
Sem ter a menor ideia de que isso já havia sido feito em outros países, teve a 
ideia de fazer um baile sem as orquestras tradicionais, pois isso tornava o preço 
dos ingressos inacessíveis a uma classe mais popular dos paulistanos. 
Escondeu-se atrás das cortinas fechadas do palco, montou seus toca-discos e 
mandava um som no baile, chamado de Orquestra Invisível Let´s dance. A 
novidade foi apresentada no Clube 220, na av. Rio Branco, e depois saiu em 
“turnê” por outros clubes da cidade. Ainda usando somente uns toca-discos, a 
música era trocada rapidinha enquanto o público aplaudia. 

 

 



 
           No final dos anos 60 a cultura do DJ já estava se popularizando, a ponto 
de empresas começaram a investir na invenção de q equipamentos para a cabine 
das casas noturnas. A empresa Bozak lançou no final dos anos 60 o primeiro 
mixer desenvolvido especificamente para a arte da discotecagem, o CMA-10-2DL  
            Em 1969, Francis Grasso apresentou pela primeira vez a técnica 
de beatmatching, que consiste em sincronizar as batidas de duas músicas para 
que a transição entre ambas se torne mais suave.  Francis também coloca em 
sua conta a técnica do slip cueing, que é basicamente segurar o disco no ponto 
de entrada da música com os toca-discos ligados e rodando, permitindo a sim 
uma entrada mais rápida e dinâmica. 
           Na década de 70 destacou-se o primeiro superstar DJ brasileiro, o DJ 
Robertinho. Um artista que ajudou a rever a posição do DJ dentro de uma casa 
noturna. Até então, as cabines do DJ eram afastadas da pista de dança, 
geralmente junto ao bar, a cozinha, ou em uma sala fechada empilhada de discos. 
Foi com o reconhecimento de DJS como Robertinho que a posição da cabine do 
DJ mudou para o espaço mais nobre da casa noturna permitindo o contato direto 
entre DJ e público. 
         Pulando para a década de 90, houve uma explosão de diferentes caminhos 
para os DJS surgiu a invenção do MP3 uma nova forma de manipular música 
digital e o lançamento da primeira rádio online, isso fez a profissão alavancar, 
embarcar em um mundo em que vivemos até os dias atuais, disponibilizando 
diversos e variados recursos que possibilitam melhor mixagens de tracks de 
marcas, dispositivos em torno de “marcas” comercializáveis de seus nomes e som 
em todo o mundo.  
         No nosso Estado do Pará os DJS são os trabalhadores que tem maior 
destaque junto aos shows na condução dos espetáculos das aparelhagens, que é 
cultura enraizada que se propaga por todos os municípios e apreciada por muitos 
seguidores e fã clube.  
         Nos dias atuais, ser DJ é algo poderoso, se tornou símbolo de fama, 
glamour e muito dinheiro, mas para trilhas esse caminho existe uma construção 
árdua que vem com muitas horas de trabalho, dias sem dormir e uma cobrança 
excessiva, que embala a história, aonde cada um vem escrevendo a sua 
embarcada no seu próprio desejo. 
         Para o público, esse profissional é o elo mais importante da diversão, assim 
como a música, afinal existe uma magia quando o DJ solta o som, com sua track 
favorita levando a gratidão instantânea a todos que prestigiam seu trabalho. 
         Destacamos nesta justificativa que, durante dias difíceis na pandemia esses 
profissionais tiveram ainda mais destaque, a nível mundial, eles passaram a 
realizar “lives”, levando, informação, diversão e o entretenimento a muitos lares.  
          Assim, objetivando valorizar esses profissionais tão importantes para o 

município de Abaetetuba e atendendo à sugestão dos envolvidos, propomos o dia 

04 do mês de julho, data de aniversário de Neyviton do Socorro Pantoja 

Rodrigues, conhecido como DJ Neyviton Batidão (in memoriam) filho de Odilene 

do Socorro Pantoja Rodrigues e Dilciney Teixeira Rodrigues  para comemorarmos 

o Dia Municipal do DJ, onde esses personagens  estão sempre presentes e são 

de grande relevância levando a alegria proporcionando o entretenimento, 

adentrando aos lares que fomentando o setor empresarial, bem como somam na 

promoção  do bem estar da nossa população, dos quais os prestigiam e valorizam 

seus serviços. A instituição desta data é uma maneira de reconhecermos o valor 

desses e trabalhadores e trabalhadoras. 

 

Vagner Sena 
Vereador – PDT  

 


