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Na era digital onde músicos e músicas são fabricados em mesas de 

som, a criatividade musical e a diversidade de interpretações de sons e notas tem sido 

substituídos por uma simples tecla onde só uns poucos têm acesso e massificam a 

música.  

Uma banda de fanfarra representa o resgate da beleza através das 

várias execuções de notas musicais em diferentes interpretações, criando assim uma 

diversidade cultural que só a experiência individual de cada músico pode proporcionar. A 

fanfarra estimula não só os músicos que participam dela, mas é importante principalmente 

para as crianças que ouvem e veem as apresentações como um estímulo a criatividade 

musical . Exemplo disso é a Fanfarra da Educação composta pelos alunos da Escola 

Irineu Expedito, deram um exemplo de cultura durante o evento da Escola Amiga, no 

sábado dia 10 na sede da escola. A fanfarra integra 32 alunos do 6º ao 9º ano, e 10 

balizas que são alunas do  3º e 4º anos, sendo regida pelo professor da Escola das Artes 

Roque. A Fanfarra já existia, mas estava parada por alguns anos, e em 2017 voltou. O 

retorno foi uma iniciativa da Diretora da Escola Elaine Seuani, em parceria com a 

Secretaria de Educação,, sendo assim, ela leva o nome hoje de FANFARRA DA 

EDUCAÇÃO. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, obedecidas as formalidades 

regimentais de praxe e ouvido o Plenário, Moção de congratulações e louvor a todos 

os alunos do 6º ao 9º ano da Escola Irineu Expedito que compõem a fanfarra da 

educação, ao Regente Roque e a diretora da escola Elaine Seuani, pela nova 

formação da fanfarra e pela belíssima apresentação durante a Escola Amiga, no dia 

10 de novembro na sede da escola, resgatando os valores culturais de nossa 

cidade. 

Havendo aprovação desta propositura, seja a mesma encaminhada para 

a Escola Irineu Expedito, aos cuidados da diretora Elaine Seuani.  

Secretaria da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2018 

As.) VEREADORA INALDA  LÚCIO  BARROS SANTANA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 27 de novembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 28 de novembro de 2018. 
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