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Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel,

A Càmaru Municipal de Cascavel, por meio de sua repÍesentânte legal, subscritora da

presente proposição legislativa, nos termos que regem os aÍts. 157 e 158 do Regimento

Interno desta Casa de Leis, hipoteca l,tOçÃO DE APLAUSOS a Banda Sinfônica

Maestro Morales, referente ao serviço prestado a comunidade de voluntariado de aulas de

música,

Dê-se ciência desta Moção aos Excelentíssimos senhores, Prefeito Leonaldo Paranhos e

Secretário de Cultura e Esportes Luiz Ernesto Meyer Pereira.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 27 de agosto de 2021..

Vereador/PSC

Exposição de Motivos

Em 24 de fevereiro de 2020, nâsceu o Grupo de música "MADEIRÂS MAESTRO
MORALES". Inicialmente formado por 30 integrantes, que descobmam ao longo de algum tempo
que precisavam se identificar enquanto um grupo, e foi assim que teve início esse Grupo.

No início o nome MÂDEIRAS surgiu por fazer referência a um dos mais antigos e

importantes materiais utilizados pelos humanos, para a construção. Ela ematéia prima, mas antes

disso, simbolicamente é "força vital". Maestro MORÂLES por fazer referência ao Maestro Hug<r

Antônio Morales, músico com formação sólida, e importante experiência de regência de diferentes
grupos musicais do Exército Brasileiro, fazendo o elo entre compositores e instrumentistas.

A entidade no transcorrer dos dias, o Grupo Madeiras Maestro Morales foi tomando uma
dimensão não esperada, crescendo em número de integrantes, naipes, e talentos, com tamanha
proporção, onde, não caberia mais ser apenas um gÍupo, e, dentro de poucos meses, no dia 20 de

dezembro de 2020 criou-se a "BANDA SINFÔNICÂ MAESTRO MORALES", atualmente com
65 musicistas de diversos instrumentos.
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A Banda também oferece aulas semanais pan alunos a patar de 1,2 ânos sem custo, que

queiram aprender essâ arte da música, a princípio pâra os instrumentos de Saxofone, Flauta
Transversal e Clarinete. Tudo isso, hoje, graçâs à mantenedora da Banda, FÂG - Faculdade Âssis

Gurgacz.
Diante do exposto, a Càmara Municipal de Cascavel com sua estima e consideração vem

âtÍavés desta, homenageaÍ com votos de aplausos a Banda Sinfônica Maestro Morales e ao seu

fundador MaestÍo Hugo Antônio Morales, que hoje através de ato Estatutário de posse é o
presidente da Banda, referente aos serviços prestados a comunidade de voluntariado, attavés de

aulas gratuitas de música em nosso município de Cascavel.
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