
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
•••••••.a

( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores: •..'

~.
Protocolo nO: 17252
Em: 20/02/2017 .08:05:25

,

EMENTA: para que seja executado o canto hino Nacional e riogr 3ndensc no
inicio da aulas nas escolas municipais de Cafazinho.

Determina a execução do Hino NacIonal Brasileiro e do Hmo Rio Grandense. antes do inicio das
aul~s, na rede de ensino público municIpal de Cafazinho.

Art. 1°. Ficam as escolas da rede de ensino publico municipal. de Carazinho, obrigadas a executar,
no primeiro dia de aula de cada mês, antes do inicio das aulas de cada turno de funcionamento, o
Hino Nacional Brasileiro é o Hino Riograndense, com a participação dos alunos do respectivo turno;
Parâgrafo único - Para o atendimento do disposto nesta LeI, poderr'l ser utilizada gravo:1ção do Hino
Nacional BraSileiro e do Hino Riograndense, na versão oficial, em CO, pen drive e ave, desde que
contenham, integralmente, sua musica e letra cantada:
Ar!. 2°_ t: de responsabilidade das direções das escolas municipais os meios necess,lrios para o
atendimento do disposto na presente Lei:
Parágrafo unico - As escolas da rede de ensino publico municipal deverão promover a discussão
das letras do Hino Nacional Brasileiro 'c do Hino Hiugrandense, de modo a estimular os estudantes
él interpretar e debater o seu contcüdo:, .
Ar!. 3° - Durante o mês de setembro, ambos os hinos deverão ser executados semanalmente, ás
segundas feiras. antes do inicio de cada turno de aula.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na datr'l de sua publicr'lção.

Carazlnho. RS, 10 de fevereiro de 2017,

Sala Antônio libõrio Bervir'ln, em 20102/2017.

Tenente Costa - PP
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