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PROJETO DE LEI 1\12.20/2018 

Cmara Municipal de Apucarana 

ido na sessão do di& / / 
Visto: 1°secretário SUMULA— Concede o Diploma de Méritos em 

Tarefas Comunitárias de Apucarana à 

ORQUESTRA KAIRÓS pelos 25 anos de 

relevantes serviços prestados à 

comunidade apucaranense, como 

especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 

PARANÁ, APRECIOU E APROVOU, PROJETO DE LEI DE 

AUTORIA DO VEREADOR RODOLFO MOTA DA SILVA E 

EU, PREFEITO MUNICIPAL, OBEDECENDO AO DISPOSTO 

NO INCISO V, ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE APUCARANA, SANCIONO A SEGUINTE 

L E 

Art. 12 - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias de 

Apucarana à ORQUESTRA KAIRÓS pelos 25 anos de relevantes serviços prestados à 

comunidade apucaranense. 

Art. 22 - A entrega do Diploma de que trata o caput do artigo anterior dar-se-á 

em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o 

regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a 

Presidência da Câmara e a entidade homenageada. 

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 

vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2018. 
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JUSTIFICATIVA 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do Regimento Interno desta 

casa parlamentar, passo a apresentar a justificação, com a exposição circunstanciada dos 

motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, nos termos que se seguem: 

A Orquestra Kairós, indicada para receber a honraria por este projeto de lei, 

é atuante na área cultural, em especial na música sacra. Ressalta-se que, em seus 25 anos de 

existência, mais de 300 (trezentas) pessoas já participaram direta ou indiretamente na 

formação musical de crianças, adolescentes, adultos e até mesmo pessoas da melhor idade. 

Atualmente mais de 60 (sessenta) pessoas compõem o grupo, tocando de 

instrumentos como violino até o tímpano. A orquestra incentiva por meio da música uma vida 

com distância de substâncias entorpecentes. 

Observa-se que o Maestro Ricardo Podmowski é o regente deste grupo em 

todo este período, ensinando música desde a tenra idade aos que se interessam pela 

aprendizagem musical. 

A relevância da tarefa comunitária exercida pela Orquestra Kairós, através 

da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é inconteste, posto que além da boa música, 

também ensina os bons modos através da cultura musical, gerando bem-estar social aos 

apucaranenses que participam e ouvem seus concertos. 

Tem-se que a música é a arte de expressar os diversos afetos da alma através 

do som, e dentro desta arte a Orquestra Kairós tem se destacado, não somente do município 

de Apucarana, mas também em outros municípios, posto que em sua atuação já tocou em 

municípios como: Maringá, Curitiba, Londrina e Guaratuba. 

Pode-se afirmar que a Orquestra Kairós é pertencente à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, mas acima de tudo é também um patrimônio Cultural e Histórico de 

ApucaranalPR. 

Por esta razão, pugna- j, e o ,ato favorável dos meus pares. 
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