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MOÇÃO Nº. 027/2017

O Vereador signatário que esta subscreve, dirige-se a ilustre presença

de Vossa Excelência, com fulcro no art. 157, II, alínea “a” do Regimento Interno

da Câmara Municipal de São José, para requerer que, depois de ouvido o Douto

Plenário desta Augusta Casa, que seja encaminhada MOÇÃO DE

CONGRATULAÇÕES ao Projeto Social Banda Musical Asas do Ipiranga, na

pessoa de seu Presidente e Maestro Sr. Fernando Pereira Siqueira Junior, com o

seguinte teor:

"Esta Moção de Congratulações é o reconhecimento da Câmara Municipal de São

José por todo o trabalho social desenvolvido pelo Projeto Social Banda Musical

Asas do Ipiranga na busca pela transformação e ensinamentos inserindo a Música

como ferramenta de inclusão social à crianças e adolescente, formando

verdadeiros cidadãos.”

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a expressão “inclusão social” tem sido bastante veiculada

e discutida pelos mais amplos e diversos setores sociais e, especialmente,

midiáticos. O tema vem ganhando espaço e sendo aplicado em diversas áreas,

sobretudo, no campo das políticas sociais. Assim, observamos a inclusão social

na educação, na saúde, no esporte, na música entre outros. Portanto, é

relevante o entendimento do seu real significado e acerca da sua proposta ou

como ela acontece.

Alimentar o desejo de uma vida melhor é uma das funções principais

da atividade artística. E, nesse aspecto, a cultura e suas diversas formas de

manifestação revelam-se revolucionárias, transformadoras da sociedade, das

relações e dos sentimentos humanos.

Assim, em áreas marcadas pelo preconceito, pela não-aceitação e pela

degradação das condições de vida, trabalhar com a arte, e em especial com a

música, pode ser um grande passo para a construção da auto-estima e,
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simultaneamente, para o resgate da consciência e do poder de transformação

social dos sujeitos envolvidos. Portanto, quando se fala em música e inclusão

social, a ideia inicial é de que a música seja o elemento facilitador que permitirá

uma melhor inclusão do indivíduo na sociedade:

Este projeto tem como objetivo ser uma ferramenta de enfrentamento

da situação social desfavorável vivido por crianças e adolescentes do Município

de São José, visando fomentar a cultura com a prática da música e Dança, sendo

utilizada como fator determinante em vários aspectos do desenvolvimento

humano, dentre eles: o motor, o linguístico, o afetivo e o aspecto cognitivo de

todos os sujeitos, estabelecendo assim vínculos afetivos que permanecerão para

sempre. Diante disso, é de extrema relevância a realização deste projeto. 

A Banda Marcial Asas do Ipiranga iniciou suas atividades em março de

2013, como Fanfarra Simples Marcial atendendo alunos e ex-alunos da rede

municipal e estadual do Município de São José e região. 

Hoje o projeto tornou-se Banda Musical, oferecendo mais

oportunidades aos jovens que queiram aprender música e a tocar instrumentos

diversificados. 

Este projeto sobrevive através de rifas, doações, empréstimos de

materiais e a força de vontade e o amor que todos os integrantes têm pelo

projeto.

O reconhecimento do Projeto Social Banda Musical Asas do Ipiranga

tem se manifestados por meio das diversas participações em concursos de

bandas e fanfarras, festivais e eventos no estado de Santa Catarina entre eles: 

Campeonato de Bandas e Fanfarras de Gaspar SC - 2014 
2º lugar Corpo Musical 
2º Lugar Pavilhão Nacional 
2º lugar Mor 
1º lugar Corpo Coreográfico 
1 lugar Baliza 
Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras de Shoreder SC – 2014 
1º lugar Corpo Musical 
2º Lugar Pavilhão Nacional
3º lugar Mor 
1º lugar Corpo Coreográfico 
1 lugar Baliza 
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Campeonato de Bandas e Fanfarras de Gaspar SC - 2015 
2º lugar Corpo Musical 
2º Lugar Pavilhão Nacional 
1º lugar Mor 
1º lugar Corpo Coreográfico 
1 lugar Baliza 
Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras de Porto União SC -
2015 
1º lugar Percussão Marcial – Campeã Geral 
3º Lugar Pavilhão Nacional 
2º lugar Mor 
3º lugar Baliza 
Campeonato de Bandas e Fanfarras de Gaspar SC - 2016 
2º lugar Corpo Musical 
2º Lugar Pavilhão Nacional 
1º lugar Mor 
1º lugar Corpo Coreográfico 
1 lugar Baliza 
Copa Contestado de Bandas e Fanfarras de Três Barras SC - 2016 
4º Lugar 
1º lugar Mor 
1º lugar Corpo Coreográfico 
3º lugar Baliza

No dia 01 de Julho de 2017 participou novamente do Campeonato de

Bandas e Fanfarras de Gaspar SC; levando o primeiro lugar em todos os

segmentos: Corpo Musical, Baliza, Mor e Pavilhão Nacional. 

E ainda levando o troféu de Campeão Geral do campeonato

concorrendo com 25 Bandas. 

Ante o exposto, este vereador encaminha a presente MOÇÃO

CONGRATULAÇÕES a Mesa, nos termos do regimento interno, como forma de

reconhecimento aos trabalhos prestados pelo Projeto Social Banda Musical Asas

do Ipiranga.

Sala das Sessões, em 01 de Agosto de 2017.

André Guesser
Vereador


