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PROJETO DE LEI N9. 082 I2I,

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia,

que lhe são conferidas por Lei,

"INSERE NO CALENDÁRIO DE EVENTOS

CULTURAIS E TURíSTICOS DO MUNICíPIO O

CONTRAD . CONCURSO TRADICIONAL DE

BANDAS E FANFARRAS DE ALAGOINHAS E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

usando de suas atribuíções
r$r cÂrvtRRR i!.tuNtctpAL DE ALAGoINHAS I
l.;"j;1.Estado da Bahia f

mi6sãô de Finãncês, É

DECRETA:
,

Art. 1" Fica inserido no calendário de eventos culturais

o CONTRAD - Concurso Tradicíonal de Bandas e Fanfarras, a s

anualmente, no mês de novembro.

realizado

§ 1" A organização e realização deste evento serão de responsabilidade das

secretarias municipais em parceria com a Fanfarra Tradicional de Alagoinhas e

AFAB - Associação de Bandas e Fanfarras da Bahia.

§ 2' O Concurso de Bandas e Fanfarras de Alagoinhas contará com

apresentações das seguintes categorias:

| - Fanfarra Sênior;

ll - Banda Marcial Místa com evolução;

lll - Banda Marcial (até bombardino);

lV - Banda Marcial com evolução;
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V - Banda Marcial acesso;

Vl - Banda Marcial sênior; e

Vll- Banda Marcial show.

Art. 3" As despesas decorrentes desta lei serão cobertas pelas respectivas

dotações orça mentárias.

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as

disposições em contrários.

e outubro de2027.

Vereador autor.
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Para além da nossa cultura temos também a questão econômica,

realização do concurso tem um significativo aquecimento,

também no desenvolvimento econômico de nossa cidade, o que

desconsiderar dentro desta propositura.

Um dia dedicado a essa tradição, todos os anos, contribuirá para

da nossa memoria e da manutenção da cultura das fanfarras de

tão festejadas e premiadas, levando o nome de nossa cidade
nosso Estado.

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N9 O82I2L,

Todos sabem da importância cultural das bandas e fanfarras de nossa cidade e

que os anos não tem ajudado na preservação dessa nossa tradição e história, se

fazendo necessário uma reoxigenação deste seguimento.

Em diálogo com membros da diretoria da Fanfarra Municipal Tradicional de

Alagoinhas chegamos a conclusão da necessidade de apresentar legislação

especifica que garanta que essa atividade em nossa cidade seja preservada

como patrimônio cultural que é.

que durante a

contribuindo

não devemos

a preservação

nossa cidade,

para além do

Sendo assim, é oportuna a inclusão do CONTRAD no calendário de eventos
culturais e turísticos do munlcípio, como reconhecimento de um trabalho
desenvolvido por varias pessoas, amantes da arte musical e que vem se

dedicando, historicamente, em manter a tradição e formação de bandas e
fa nfa rras no nosso município.

assim, contamos com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

rdeNi
Vereador autor,

1 de outubro de 2021,.


