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GABINETE D0 PREFEIT0

LEI N° 617#019
Boa vista, 02 de setembro de 2019

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

0 PREFEIT0 CONSTITUCIONAL D0 MUNICIPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARAiBA,  fago  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  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. 10 - 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 dltimo dia 28  de agosto de  1999, no
plenario  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 entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista-PB, 02 de setembro de

ANDRE
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ANEXO I -LEI 617/2019

Hino do Municipio de Boa Vista - Estado da Paraiba (Melodia e Poesia: Roniere Leite
Soares)

Aprovado em Concurso Piiblico promovido pelo Poder Legislativo em 21/08/1999 -Lei
N°  113/99, de  13/09/1999 - publicado no  Mensario Oficial  n°31, ano Ill, de 01  a 30  de
Setembro de 1999.

Comissao  Julgadora:  Teatr6logo  e  Jornalista  Wilson  Maux,  Advogado  e  Music6logo
Jos6  Claudio  Baptista  e Compositor e  Maestro Antonio  Guimaraes  Correia  (autor da
me]odia do hino de Campina Grande-PB).

Canto I:

Boa Vista seu povo, lado a lado,

Se resume a urn corpo sao com mente sa,

Sob as bencaos 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 c6u de rubro clima,

Terra-M5e da bentonita original.

Refrao:

Pendao de formas de amor,

Clarao de afa muLticor

Que adoma as nossas vidas em trofeu,

Tu es o apogeu de urn poema

Que aborda nun s6 tema

Cinza e verde mum s6 ceu!

Quartel das tropas de paz,

Cordel que exposto em cartaz,

Exclama em voz imprensa no papel:
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0 casa edificada em pedras mil

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 mos liceus e coliseus,

Caatinga que te veste de folhagem -

Prova varia do poder de urn s6 Deus!

Chao cercado ao sol de pau-a-pique,

Que reluz de Santa Rosa ao Cariri,

Preciosa qual flor do xique-xique,

Tao etema quanto o brilho de urn rubi!

Refrao:

Pendfo de formas de armor,

Claraodearamulticor

Que adoma as nossas vidas em trofeu,

Tu 6s o apogeu de urn poema

Que aborda num s6 tema

Cinza e verde num s6 c6u!

Quartel das tropas de paz,

Cordel que exposto em cartaz,

Exclama em voz imprensa no papel:

6 casa edificada em pedras nil

Que aos vinte e move de abril

Es para sempre a Mac Fiel!

ANDRE
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