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PREFEITURA MUNIclflAL DE

BOA VISTA

GABINETE D0 PREFEITO

MENSAGEM A0 PROJET0 DE LEI N° 024/2019
Boa Vista, 13 de agosto de 2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores :

Ao cumprimenti-lo, cumprimentando tamb6m os demais vereadores, na oportunidade
em que venho atraves deste encaminhar o Projeto de Lei N° 024/2019, que altera a Lei n°
113/1999 que cria o Hino Municipal de Boa Vista.

A alterapao desta Lei 6 de extrema necessidade, uma vez que ao ser criado o Hino, a

respectiva Lei nao incluiu sua redagao, o que toma tal emblema vulnefavel a alterap6es, razao

pela qual apresentamos o presente Projeto no intuito de resguardar o patrim6nio imaterial deste
municipio.

ARAUJO
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pnEFEiTu.A MUNlcipAL DE

BOA VISTA

PROJETO DE LEI N° 024/2019
Boa Vista -PB, 13 de agosto de 2019

ALTERA LEI N° 113/1999 QUE CRIA 0
HIN0 MUNICIPAL DE BOA VISTA E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO D0 MUNICIPIO DE BOA VISTA, Estado da Parafoa faco saber que a Cinara
Municipal de BOA VISTA aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art.1° -0 art.1° da Lei n° 113 de 13 de setembro de 1999 passa a vigorar com a

redapao a seguir:

Art. 1° - Fica criado o Hino Municipal de Boa Vista, de autoria do Sr. Roniere
Leite Soares, ap6s escolha feita pelos jurados que compuseram a mesa para
escolha do hino municipal da cidade, no ultimo dia 28 de agosto de 1999, no

plendrio da Camara Municipal de Boa Vista, cuja letra segue em anexo e faz parte
integral da presente Lei, dando-se a presente homologagao por esta Lei, subscrito
por todos os vereadores.

Art. 20 - Esta Lei entrafa em vigo

AND

sun publicapfro.

ARAUJO
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PllEFE.TullA Mul.ICIPAL DE

BOA V.STA
ANEXO I - PROJETO DE LEI N° 024/2019

Hino do Municipio de Boa Vista - Estado da Paraiba (Melodia e Poesia: Roniere Leite
Soares)
Aprovado em Concurso Pdblico promovido pelo Poder Legislativo em 21/08/1999 - Lei
N° 113/99, de 13/09/1999 - pub]icado no Mens6rio Oficia] no 31, ano Ill, de 1 a 30 de
Setembro de 1999.

ComissaoJulgadora:Teatr6IogoeJorna]istaWilsonMaux,AdvogadoeMusic6IogoJos6
Clfudio Baptista e Compositor e Maestro Ant6nio Guimaraes Correia (autor da melodia
do hino de Campina Grande-PB).

Canto I:
Boa Vista e seu povo, lado a lado,
Se resume a urn corpo sao com mente sa,
Sob as bengaos que surgiram no passado

E que regem os passos firmes do amanha...

Consagrada em sons de obra prima,
Mao sutil da Paraiba artesanal,

Filha nobre do ceu de rubro clima,
Terra-Mae da bentonita original.

Refrao:

Pendao de fomas de amor,,
Clarao de aft multicor
Que adoma as nossas vidas em trofeu,

Tu 6s o apogeu de urn poema
Que aborda mum s6 tema
Cinza e Verde mum s6 c6u!

Quartel das tropas de paz,
Cordel que exposto em cartaz,

Exclana em voz impressa no papel:
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- 0 casa edificada em pedras nil
Que aos vinte e move de abril

Es para sempre a Mae Fiel!

Canto 11:

6 refugio que em meio a estiagem
Planta e rega nos liceus e coliseus,

Caatinga que te veste de folhagem Prova vata do poder de urn s6 Deus.
Chao cercado ao sol de pau-a-pique,
Que reluz de Santa Rosa ao Cariri,
Preciosa qual flor no xique-xique,

Tao etema quanto o brilho de urn rubi!

Refrao:
Pendso de formas de amor,

Claraodearamulticor
Que adoma as nossas vidas em trofeu,
Tu es o apogeu de urn poema

Que aborda nun s6 tema
Cinza e Verde nun s6 c6u!
Quartel das fropas de paz,

Cordel que exposto em cartaz,
Exclama em voz impressa no papel:

- 6 casa edificada em pedras nil
Que aos vinte e nove de abril
Es para sempre a Mac Fiel!

GOMES DE ARAUJO
FEITO

