PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2012.

Institui a obrigatoriedade de execução e canto do
hino municipal nos estabelecimentos públicos de
ensino fundamental e médio instalados no Estado
de Goiás, na ocasião que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de execução e canto
do hino municipal nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio
instalados no Estado de Goiás durante a semana em que se comemora o
aniversário do município goiano em que este se localiza.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2012.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei trata da obrigatoriedade da
execução e canto da letra do Hino Municipal em todos os estabelecimentos
públicos de ensino, instalados no Estado de Goiás durante a semana em que se
comemora o aniversário do município goiano em que ele se localiza.
A razão mais comum que justifica esse ato é o intuito de
promover o conhecimento da letra do hino municipal às crianças e adolescentes.
É importante que o jovem estudante crie uma identidade com
o seu município, para que o cidadão que está sendo formado pelas escolas tenha
orgulho de seu hino municipal.
O grande objetivo da presente proposta de lei é valorizar os
símbolos, para que não só as crianças do ensino fundamental, mas também os
adolescentes e jovens do ensino médio possam continuar com essa figura cívica
dentro de si, contribuindo em sua formação pessoal.
Desta forma, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, pedimos o apoio unânime dos nobres
Pares desta Casa Legislativa para sua aprovação.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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