
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 112/17  
 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos de 

congratulações com a Banda Marcial do Colégio Mônaco pela conquista do Título de Campeã 

Estadual da OCIFABAN (Associação Paulista de Fanfarras e Bandas), na cidade de Quatá/SP. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

A Banda Marcial do Colégio Mônaco foi iniciada em 03 de agosto de 2015, mesmo ano de 

início das atividades do Colégio. 

 

A ideia do projeto surgiu com o intuito de trazer a música como uma proposta pedagógica, 

estimulando a permanência do aluno na escola além do resgate na construção do caráter cívico. 

 

Em seu primeiro ano, a Banda reuniu cerca de 30 alunos em seu corpo musical e 15 alunos no 

corpo coreográfico, realizando apresentações nos limites do Município de Votorantim em eventos cívicos. 

 

A partir do ano de 2017, afirmando a importância da música na cultura e no desenvolvimento do 

cidadão, o Colégio abriu as portas para a participação de pais, professores e comunidade, permitindo 

assim, o reconhecimento de talentos regionais e oferecendo a oportunidade para que novos talentos se 

evidenciem, proporcionando maior interação da comunidade, e, aproximando ainda mais os pais, 

professores e alunos. 

 

A BANDA MARCIAL COLÉGIO MÔNACO, conta hoje com 50 integrantes em seu corpo 

musical, distribuídos entre instrumentos de percussão, sopro e metais sob a regência do Maestro Rafael 

Antonio de Oliveira e 15 integrantes em seu corpo coreográfico, sob a responsabilidade do coreógrafo 

Lucas Nomelini.  Realiza apresentações mensais em eventos socioculturais em vários locais da cidade e 

da região mostrando sempre uma combinação de boas músicas e excelentes coreografias, conquistando a 

cada dia destaque e notoriedade. 

 

Em setembro de 2017, participou de seu primeiro concurso no Circuito Amigos das Fanfarras e 

Bandas em Interlagos, no qual classificou-se para a final que será no mês de novembro na cidade de 

Nazaré Paulista. Nesse circuito a BANDA MARCIAL COLÉGIO MÔNACO obteve o segundo lugar na 

categoria juvenil, além de destacar-se também nas modalidades individuais: 1º lugar com a Baliza, 2º 

lugar com o Corpo Coreográfico e 3º lugar com o Mór. 

 

No último domingo dia 08 de outubro, a Banda trouxe para Votorantim o título de CAMPEÃ 

ESTADUAL conquistado no Campeonato Estadual 2017 organizado pela OCIFABAN (Associação 

Paulista de Fanfarras e Bandas) na cidade de Quatá-SP, classificando-se em 1º lugar na categoria juvenil 

em todas as modalidades: baliza, corpo cívico e corpo musical, garantindo assim, uma vaga no 

Campeonato Nacional que acontecerá em Aracaju no mês de dezembro. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, na pessoa do Maestro Rafael Antonio de 

Oliveira, extensivo a todos os integrantes, à Direção do Colégio Mônaco, bem como: 
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 Ao Jornal Gazeta de Votorantim; 

 Ao Jornal Folha de Votorantim; e 

 Ao Blog Notícias de Votorantim. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de outubro 2017. 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


