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INDICAÇÃO N° 010/2021 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais vigentes, submete à leitura em Plenário desta Casa Legislativa, a 
INDICAÇÃO, na forma abaixo aposta: 

Seja oficializado o limo. Secretário de Cultura, Turismo e Esporte do 
Município de Jardim-CE, Sr. Luiz Pereira Lemos, solicitando informações 
sobre as perspectivas de reestruturação da Banda de Música Maestro 
José Linhares. Tendo em vista, que a Banda de Música de Jardim-CE, tem 
escrito uma das mais lindas histórias da cultura musical da nossa terra, 
hoje, chamada de Banda Maestro José Linhares, é um exemplo de 
dedicação dentro dos seus mais de 80 (oitenta) anos de existência. 
Mesmo com altos e baixos, tem cumprido a sua função no meio em que 
atua: social, pedagógica e de preservação do patrimônio cultural, pois 
tem sido um exemplo de educação não formal, conduzindo no passado, 
muitos jovens jardinenses à profissionalização dentro do campo da arte: 
Maestro Pedro Aleixo — Professor de Teoria Musical e Contraponto no 
Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro; Maestro Luiz Róseo 
— Professor de História da Música e Professor de Filosofia nos Colégios 
do Estado e do Município de Fortaleza; Maestro José Menezes — da Rede 
Globo de televisão; Maestro José Linhares — que nos anos de mil 
novecentos e quarenta, excursionou com uma banda infanto-juvenil, 
fazendo grande sucesso numa apresentação na Praça José de Alencar 
em Fortaleza, sendo aplaudida efusivamente por um grande público 
presente; Maestro Azul — que dirigiu por muitos anos a Banda de Música 
do Município do Crato; Maestro Dedé Barros — que encantou à todos com 
as lindas melodias executadas no seu Clarinete; Maestro Severino 
Gonçalves — grande saxofonista e trompetista; Maestro Luiz Monte — 
trombonista; Maestro Manoel Monte — pistonista, todos de saudosa 
memória. 
Hoje, a nossa cidade tem uma juventude aguerrida, com uma 
musicalidade à flor da pele e que precisa ser aproveitada. A 
responsabilidade cabe a todos os seguimentos sociais, não podemos e 
não temos o direito de fechar os olhos para um problema social da maior 
gravidade, que é o abandono de indefesos. A música, digo, a Banda de 
Música, entra como uma aliada importantíssima no resgate de jovens, 
para afasta-los da situação de risco. 
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É preciso políticas públicas voltadas para essa camada da sociedade que 
clama por justiça, que está marginalizada e desprezada pelo poder 
público. Ações nessa direção, além de provocar o sentimento de 
solidariedade do povo da nossa terra, dará um fôlego novo a Banda de 
Música, pois, não podemos correr o risco de sermos a geração que 
acabou com Banda de Música de Jardim. Sou daqueles que ainda 
acreditam na classe política e que acredita, também, que nem tudo está 
perdido. Tenho consciência de que a utopia do escritor inglês Thomas 
Morus, de uma cidade fantástica, é um sonho, mas, não somos utopistas. 
Queremos uma sociedade mais justa e igualitária, onde os valores 
individuais suplantem as hierarquias plurais, e. para que isso aconteça, é 
necessário alguém que acredite nesses talentos. A Associação 
Beneficente Pró Banda de Música de Jardom é uma instituição do 
Município de Jardim, criada por Lei Municipal e que pode perfeitamente 
ser utilizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultural, 
Turismo e Esporte. 

Com isso, espera-se a devida atenção no pleito solicitado, por parte da 
Administração Pública Municipal. 

Jardim-CE, 09 de Fevereiro de 2021. 

LILIANA LINHARES RIBEIRO BRITO COUTINHO 
Vereadora 
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