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PROJETO DE LEI N° 30,2  /2021 

AUTOR: Dep. GEORGEO PASSOS. 

Declara a "Associação Musical 
Filarmônica Lira Santa Cruz", da cidade 
de Poço Verde/SE, Patrimônio Cultural 
e Imaterial do Estado de Sergipe. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e 
que eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1°. Fica declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, 
a "Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz", de CNPJ: 08.528.370/0001-08, 
sediada na cidade de Poço Verde/SE.  

Art.  2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

A Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz sediada em Poço 
Verde/Se, surgiu em 25 de maio de 2000, o seu nome tem por objetivo homenagear a 1a 

Capela de Poço Verde/SE "a Santa Cruz". 

Objetivo central da ação é promover o desenvolvimento e a difusão da arte 
musical e do ensino da música no município de Poço Verde. 

A Filarmônica Lira Santa Cruz, foi criada com o intuito de persuadir o Ensino 
da Música orquestral na cidade, com total aprovação e apoio da comunidade civil, 
educadores e entes públicos, todos juntos por um único objetivo: Encontrar; Identificar, 
Trabalhar; e Desenvolver as habilidades, sociais e culturais da comunidade, fazendo com 
que estas pudessem ao decorrer do tempo, décadas, milênios, continuar a criar mais e 
novas formas de entretenimento e fazer cultural, sendo assim lembrada e marcada entre 
as gerações futuras e ao mesmo, servir de apoio inicial e contínuo, no processo de 
formação e profissionalização de artistas, em afins e especialmente na área musical. 

A Câmara Municipal de Poço Verde concedeu através do Projeto de Decreto 
019— 2018— a COMENDA DA ORDEM DA SANTA CRUZ ao Senhor João Marcos do 
Rosário Silva, maestro da Filarmônica em reconhecimento pelos seus relevantes 
serviços exercidos no âmbito territorial deste município, junto a Banda Filarmônica Lira 
Santa Cruz. 

O projeto vem induzindo as crianças, jovens e adultos a saírem da situação 
de comodismo, de impossibilidade da conquista de algo maior por falta de oportunidade. 

A Música tem sido um meio artístico que os profissionaliza na área, caso 
queira seguir, e que também edifica a alma proporcionando momentos de lazer. 

Composta por alunos da rede municipal e estadual de ensino, a Filarmônica 
"Lira Santa Cruz" participa de eventos realizados no município, a exemplo da 
Emancipação Política, Independência do Brasil, Festas Religiosas (Padroeiro da Cidade — 
São Sebastião e a Festa da Santa Cruz), desfiles, atos cívicos, encontros de Bandas 
Filarmônicas e outros municípios onde através da Música Clássica, Hinos Militares 
(Marchas), MPB e outros estilos, encantam a população local e turistas. 

Legislativa. 
Diante disso, submeto esta proposição à análise e aprovação desta Casa 

Aracaju/SE, 01 de Dezembro de 2021. 
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