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Declara a "Festa da Padroeira do Município Nossa 

Senhora da Glória/SE", como patrimônio histórico 

cultural e imaterial do Estado de Sergipe, e dá 

providências correlatas. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° Fica declarado Patrimônio Histórico Cultural 'material do Estado de 

Sergipe a "Festa da Padroeira do Município de Nossa Senhora da Glória/SE", que ocorre 

anualmente no dia 15 de Agosto, na Cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. 

Art.2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Aracaju, 	  

Deputado Jairo Santana 
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JUSTIFICATIVA 

A festa da Padroeira do município de Nossa Senhora da Glória, celebra a imagem 

e feitos da "Santa Nossa Senhora da Glória", denominada padroeira da cidade. A festa é 

tipicamente católica, e professa a fé Cristã e a crença em "Nossa Senhora", mãe de Jesus. 

A presente manifestação cultural ocorre anualmente no mês de Agosto, a festa se 

inicia-se no dia 06 de Agosto e se encerra no dia 15 de Agosto. A festividade se dar com 

a celebração de novenas todas as noites na Igreja Matriz, e com o encerramento no dia 15, 

com a tradicional profissão pelas ruas da cidade 

Manifestação de fé, amor e devoção, assim é a festa da padroeira de Nossa Senhora 

da Glória, que atrai fiéis das cidades vizinhas, e perpassa gerações. 

A presente festa, não só manifesta religiosidade e cultura, mas também movimenta 

a economia, com atração de parques de diversão, e bandas festivas para celebração. 

Diante disso, é que exprimo a relevância desta festa enquanto Patrimônio 

Histórico Cultural Imaterial de Sergipe, diante tamanha relevância na sociedade, pois é 

expressão da cultura de um povo, que transpõe as gerações, portanto, nossas raizes 

merecem ser valorizadas e tombadas para lembrança e marco na história do povo 

gloriense e sergipano. 
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Aracaju, 	  

Deputado Jairo Santana 
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