
E?TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAMaRA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZINHO

( X ) Projeto de Lei 01,Y\ j-j

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:6849
Em: 07/04/2014 - 16:12:27

EMENTA: Ementa: Reconhece o caráter Oficial da Banda Astério Canuto de
Souza, institui oficialmente e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N' /2014

Vereador Eduardo Assis - PSO

Ementa: Reconhece o caráter Oficial da Banda Astério Canuto de Souza, institui oficialmente e dá

outras providências.

Art. 10 É reconhecido o caráter oficial de Projeto de Educação BMM - Banda Musical Municipal.

Parágrafo Único _ Em função do reconhecimento oficial da existência da BMM ~ Banda Musical
Municipal, fica ela, instituída oficialmente no Município.

Art. 2° _ A Banda Musical Municipal será uma instituição municipal, e como tal, um instrumento
educacional, cultural, artlstico, cívico e turístico, cabendo-lhe:

1_ servir como um instrumento pedagógico de complementação educacional, cultural e de inclusão
social dos alunos da Rede Municipal de Educação;

II _ apresentar-se em todos os eventos de interesse do Município, oficiais ou nào, inclusive

recepções;

lil _ participar de eventos artísticos e culturais - internos e externos, representando o Município;

III _ realizar apresentações em outros municípios ou localidades, quando determinado.

Art. 30 _ A Banda Municipal ficara subordinada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a
quem caberá definir sua organização e estrutura, devendo ser integrada, preferencialmente por

alunos das escolas municipais .

.. Paragrafo único _ORegimento Interno da Banda Municipal será
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo de 60 dias, e aprovado por
um conselho determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, representada por
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os pela sMliAMARALMt!lNt€lflFAl!l EIÉ~ea, indicado
demai. es da mesma, d'6j1(JD~aêlJ!(' ~ e de erga
admin r .,' obrigações dos participantese ~s ge~m de se proce~w.ll
trabalhos e as relações entre os membros e os gestores, entre todos e o publico e as miii4i
e outros aspectos atinentes a espécie.

Art. 5° _ Para manter a estrutura da BMM, será usado a estrutura ja existente, com uniformes,

instrumentos musicais e outros

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na datas de sua publicação.

Justificativa:Este Projeto de Lei é para colocar todos os pontos que ainda hoje estão suspensos, sem nenhuma
lei e orientação para a Banda Municipal, sendo para a própriaa banda quanto para seus
integrantes, eximindo o Municipio de qualquer responsabilidade trabalhista se por ventura houver

em referência a seus integrantes e participantes da mesma.

Sala AntônioLibôrloServian,em 07/04/2014.

Eduardo Assis - PSD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente N0: Hora:----- ._-----
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