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PROJETO DE LEI Nº 62/2017. 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
INCENTIVAR AS BANDAS MARCIAIS DO MUNICÍPIO, 
CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE 
INSTRUTOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais 
legislação em vigor, 
 
  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:  
 
  Art. 1º. Em conformidade com o previsto no artigo 215 da Constituição Federal 
e no artigo 200 da Lei Orgânica Municipal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a incentivar as Bandas Marciais do Município estruturadas e organizadas pelas Escolas 
Estaduais do Município, sendo as escolas Alfredo Westphalen, Madre Tereza e Pedro 
Gemelli. 
 
 Art. 2º. Como forma de incentivo para manutenção e funcionamento das 
Bandas Marciais das Escolas referidas no artigo 1º desta Lei, fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a custear as despesas com a contratação de serviços profissionais 
de instrutor, para ministrar aulas de música aos componentes das bandas, de acordo 
com o plano de trabalho apresentado.  
 Parágrafo único. A contratação dos serviços profissionais de que trata o caput 
deste artigo, deverá ser realizada obedecendo o disposto na Lei de Licitações e 
Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Federal nº 10.520/2002, conforme o caso. 
 
  Art. 3º. O incentivo de que trata esta lei tem por objetivo estimular, incentivar 
e valorizar os dons artístico-musicais das crianças e jovens da Comunidade de Seberi, 
desenvolvendo aptidões através do ensino de teoria musical e prática instrumental, 
como fator importante para o desenvolvimento social e cultural do ser humano. 
 
 Art. 4º. A título de contrapartida pelo incentivo de que trata esta lei, as bandas 
das escolas deverão divulgar o município de Seberi, visando o desenvolvimento 
socioeconômico do município, quando da realização de apresentações, realizar 
apresentações em eventos com objetivos cívicos, educacionais, culturais, sociais e 
outros de interesse público do município. 
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 
 

  Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias previstas no Orçamento Municipal.  
 
  Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI - RS, 27 DE ABRIL DE 2017. 
   
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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   JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 62/2017 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores 

  Apraz-nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente vossas senhorias, oportunidade 
em que encaminhamos a essa egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de 
Lei em epígrafe, que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INCENTIVAR AS BANDAS 
MARCIAIS DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
  O Município pretende com esta iniciativa de caráter cultural, desenvolver e despertar 
o interesse de nossos cidadãos pela música por meio de atividade extracurricular de incentivo 
aos estudantes.  
  Além de promover a cultura musical, pretende-se também oportunizar o 
desenvolvimento e aptidão para a música, criar um espaço de atividade cultural-musical e em 
especial promover a educação por meio da disciplina, organização, responsabilidade, cultura e 
da conduta moral e social. 
  Além do preparo musical e o desenvolvimento da aptidão musical, o presente projeto 
de Lei se propõe a promover a desinibição e as relações humanas em geral. 
  A prática da música nas escolas, com a formação de bandas de música, conjuntos de 
percussão, coral e a arte em geral, deve ser uma aliada da pedagogia aplicada na construção 
do caráter cívico dos alunos.  
  O apoio a manutenção deste projeto desenvolvido pelas escolas, vem de encontro aos 
anseios culturais e artísticos dos alunos, exercendo uma influência positiva no aprendizado 
geral e, ao mesmo tempo, visa diminuir a violência, a repetência, a evasão escolar e melhorar a 
disposição para o aprendizado e estímulo à leitura. 
  A palavra educação vem do latim "educere", que significa extrair, tirar e desenvolver. A 
palavra cultura vem do verbo latino "colere" que quer dizer cultivar. 
  Cultivar as artes no aprendizado escolar de forma adequada, levará sem dúvida 
nenhuma o indivíduo a desenvolver-se mais, fazendo fluir e extrair a criatividade que é 
inerente a todos. O grande pensador grego Sócrates já dizia: "Exercita-te na música". 
  A IMPORTÂNCIA DA BANDA DE MÚSICA  
  É triste constatar, mas a realidade nos mostra que as Bandas de Músicas estão 
desaparecendo em nosso País. A maioria delas sobrevive através do esforço e do ideal de seus 
integrantes. A falta de incentivos e a desativação que vem ocorrendo tem como reflexo o 
empobrecimento musical e artístico de uma nação. 
  A banda faz parte da vida cultural e artística da cidade, sendo integrante do patrimônio 
histórico dos municípios, levando alegria e comunicação ao povo com seu poder de 
mobilização e congraçamento que proporciona e emana através do seu gesto e do seu som, 
num movimento singelo e espontâneo que a todos encanta.  
  Desta forma, esperamos contar com a colaboração dos ilustres vereadores a fim de 
aprovar o presente projeto de Lei. 
 

Seberi – RS, 27 de abril de 2017. 
 
Cleiton Bonadiman 
 Prefeito Municipal 


