
Estado de SSo Paulo

GABINETE DO VEREADOR

oPROJETO DE LEI N° 004 DE 11 DE JANEIRO DE 2023

“Dispoe sobre a criagao da Orquestra 
Sinfonica Jovem de Cajamar, e da 
outras providencias”.

Art. 1° Dispoe sobre a criagao da Orquestra Sinfonica Jovem de 
Cajamar, vinculada a secretaria Municipal de Cultura.

Art. 2° Realizar concertos na cidade de Cajamar e demais Estados e 
Municipios da Federagao, bem como em paises que venham convidar a 
Orquestra Sinfonica Jovem de Cajamar a se apresentar, difundindo a musica 
regional, brasileira e estrangeira.

Art. 3° Promover o intercambio musical com as demais cidades da 
regiao e Estados da Federagao.

Art. 4° Promover festivals, por meio de concursos, de pegas musicals ou 
de orquestras.

Art. 5° Fica o Poder Executive e a Secretaria Municipal de Cultura, 
autorizados a contratar artistas nacionais ou estrangeiros, bem como o pessoal 
necessario aos servigos da Orquestra Sinfonica Jovem de Cajamar.

Art. 6° O municipio podera estabelecer parceria com entidades sociais, 
empresas privadas ou pessoas fisicas interessadas em financier o coral e sua 
manutengao.
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Art. 7° As despesas com a compra de materiais, organizagao, realizagao 
de espetaculos artisticos, assim como as demais decorrentes correrao por 
conta do orgamento da Secretaria Municipal de Cultura.
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Art. 8° O Poder Executive Municipal regulamentara no que couber aor
<

presente lei.< in
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O «> Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Plenario Ver Waldomiro dos Santos, 11 de Janeiro de 2023.
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JUSTIF1CATIVA

O presente projeto de lei visa criar a Orquestra Sinfonica de Cajamar, 
que busca abrir novas perspectivas de atuagao musical para jovens 
instrumentistas e, ao mesmo tempo, promover o aprimoramento artlstico a 
partir do desenvolvimento de uma pratica orquestral intensa e pretende 
possibilitar oportunidades para que a musica de concerto alcance novos 
publicos e contribua para o process© de formagao dos ouvintes e cidadaos do 
future. Podemos destacar os seguintes objetivos a serem alcangados a partir 
da criagao da Orquestra Sinfonica Jovem de Cajamar:

• Aproximar criangas, jovens e adolescentes ao universo da musica 
sinfonica, apresentando o repertorio tradicional ocidental e demais repertories;

• Incentivar a formagao do gosto pela musica, em especial a de concerto 
e a percepgao musical em cada cidadao, por meio de urn trabalho que estimule 
sua criatividade e aprimore sua capacidade crltica;

• Compartilhar diversas praticas de ensino musical;
• Fomentar a importancia da Educagao Musical, suas particularidades e 

o papel de cada urn neste contexto.
Quanto aos beneflcios da educagao musical, que fazem parte da criagao 

dessa orquestra, elencamos que alem de trabalhar caracterlsticas 
psicomotoras quando o trabalho e feito com instrumentos, cognitivas e 
linguisticas, ela tambem tern urn papel essencial no desenvolvimento 
socioafetivo, sem contar na capacidade de auxiliar a desenvolver a criatividade, 
a sensibilidade, o ritmo, a imaginagao, a concentragao, memoria e, 
principalmente, o prazer de escutar musica.

Ante o exposto, sabedor de que Vossas Excelencias sempre souberam 
priorizar as questoes de interesse comum, enviamos o presente projeto, na 
certeza de que podemos contar com a compreensao e apreciagao do mesmo, 
aguardando que seja aprovado em seu inteiro teor.

Plenario Ver Waldomiro dos Santos, 4 de Janeiro de 2023.
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