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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A COMPRA DE UM UNIFORME

NOVO E DOS INSTRUMENTOS DA BANDA

MARCIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE

SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

compra de um uniforme novo e dos instrumentos da Banda Marcial do

município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

A Banda Marcial Municipal de Barra de Santa Rosa/PB, era mantida pela

Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação, foi criada com o

objetivo de integrar os alunos das escolas do Município, bem como disseminar

entre os jovens estudantes o amor pela cultura musical, revelando talentos e

abrilhantando inúmeros eventos cuiturais e artísticos, A tradição de bandas

marciais em Barra de Santa Rosa vem de décadas. Os encontros são

semanais e muitas vezes são intensificados nos finais de semana com a

proximidade de apresentações em eventos. Em suas inúmeras apresentações

destacam-se as participações na festa de emancipação política do município e

das cidades circunvizinhas, festivais de bandas entre outros eventos, sempre

com muito brilho, entusiasmo e alegria. Mas infelizmente durante aigum tempo

a Banda Marcial vem sendo esquecida pelos gestores municipais, onde

deixaram de investir recursos para compra de instrumento e de uniforme, desta
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forma os componentes estão tendo que participar dos eventos com uniforme

antigo e com instrumentos velhos o que prejudica a apresentação. Diante disso

formalizamos o pedido para que o Poder Executivo Municipal possa buscar

junto ao Governo do Estado e os demais órgãos responsáveis pela cultura

Regional do município a compra do uniforme novo e de instrumentos novos

para a banda marcial do município de Barra de Santa Rosa/PB dá outras

providencias.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema que chega simultaneamente com a necessidade dos

componentes da banda marcial em ter uniforme e instrumentos novos para

abrilhantar suas apresentações.

Diante disso, reiteramos o pedido da compra de um uniforme

novo e de instrumentos novos para a banda marcial do município de Barra de

Santa Rosa/PB e dá outras providencias.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 22 de Maio de 2017.

^osé Elmir de Sousa

Vereador Proponente

Rua Manoel de Sousa Lima, 143 CEP: 58.170-000 Barra de Santa Rosa - PB.
E-mail camara.barra.pb@hotmail.com - Fone • Fax (83)3376-1058


