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SENHOR PRESIDENTE:
O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, que após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa envie:

Solicito ao Poder Legislativo que preste homenagem à Banda Municipal de Osório através de
uma Placa à Banda Municipal e Votos de Congratulações para os integrantes da mesma, assim,
como também votos de congratulações ao atual Maestro Tiago Costa de Almeida, e ao seu
antecessor, o Maestro Olavo de Almeida. Segue em anexo lista com os nomes dos Maestros e
dos alunos.
Justificativa
“A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende”.
(Arthur Schopenhauer)
Estudos têm mostrado que aqueles que aprendem tocar um instrumento musical na escola,
tem um desempenho melhor com seus estudos do que aqueles que não o fazem. Diz-se que
tocar instrumentos musicais tem um efeito terapêutico no cérebro. Ao tocar instrumentos
musicais a partir de uma tenra idade, se desenvolvem as habilidades de leitura, a capacidade
da criança de aprender, e também aumenta o QI da criança. Adultos podem se beneficiar
também porque aumenta a capacidade de se concentrar, e auxilia na melhora da memória.
Atualmente a Banda Municipal Musical é composta de 20 bolsistas remunerados. A banda se
constitui em dois aspectos durante o ano, como banda musical na época do desfile cívico,
Banda Marcial com 35 componentes. A banda representa Osório em eventos municipais,
regionais em outras cidades do estado, apresentando-se em escolas, desfiles cívicos,
inaugurações, revitalizações de prédios, festivais da região, entre outros eventos. E por isso,
torna-se patrimônio cultural e representativo do municipio. Por tais motivos entedemos justa a
homenagem.
Sala de sessões, 22 de março de 2018.

_________________________
Ver. Lucas Azevedo
PMDB

REQUERIMENTO:
AUTOR: Ver. Lucas Azevedo
ENTRADA: 22/03/2018.
ENVIADO POR:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Nº ________ 2018.

RESPONDIDO:______________________________________________________
________________________________________

HISTÓRICO DA BANDA MUNICIPAL DE OSÓRIO
A Banda Municipal de Osório teve sua formação no ano de 1998, fundada pelo
professor Igídio Edevar Nascimento Silveira in memoriam. Iniciou com jovens da rede
municipal, estadual, cidadãos da comunidade e músicos da banda do CAT. A banda
teve como regente o professor Igídio durante o primeiro ano.
De junho de 1999 a março de 2014 o senhor Olavo de Almeida assumiu a
regência, e trabalhou durante quinze anos, data de sua aposentadoria. Atualmente o
regente da Banda Municipal de Osório é Tiago Costa de Almeida que iniciou seu
trabalho em 2014, atuou na regência da Banda Municipal de Tramandaí durante 5
anos. Professor de música na rede municipal de Osório 5 anos. (Tiago foi o professor
Maestro que iniciou a primeira formação das bandas das escolas municipais das
Escolas Osmany Martins Veras e Luiz Francisco Panni). Professor de música na escola
16 de Dezembro, Major de Alencar e Prudente de Morais, atualmente maestro da
Banda Municipal à 4 anos.
Hoje a Banda Municipal de Osório realiza seus ensaios gerais uma vez na semana
no turno da noite, desenvolve escola de música instrumental de sopro duas vezes
semanalmente, em dois turnos diários (manhã e tarde), no Centro Cultural José do
Patrocínio, Rua Barão do Triunfo 1096.
Atualmente a Banda Municipal Musical é composta de 20 bolsistas remunerados. A
banda se constitui em dois aspectos durante o ano, como banda musical na época do
desfile cívico, Banda Marcial com 35 componentes. A banda representa Osório em
eventos municipais, regionais em outras cidades do estado, apresentando-se em
escolas, desfiles cívicos, inaugurações, revitalizações de prédios, festivais da região,
entre outros eventos.
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INTEGRANTES DA BANDA
Tiago Costa de Almeida (maestro)
Yuri da Rosa.
Eduarda de Souza da Rosa
Miqueias Rocha Orige
Estavam Dias Oliveira
Diego de Mattos
Yuri Ragel
Rafael de Souza
Rebeca da S. Figueiredo
Alanna Brahim Hanna
Nicolas Teixeira
Mateus Vitali
Larissa Santos de Oliveira
Barbara Testering
Thiago de Mattos
Leonardo Silveira
Wesley Tiago de Almeida
Hiago de Andrade
Eliel Dias
Robson Steinmetz
Kalleb Almeida
Alessandro de Oliveira Vargas
Guilherme de Souza da Silva
Willian Roberto Almeida

