
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24/17 
PROTOCOLO GERAL Nº 2078/17 

 
AS COMISSÕES 
  
(     ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
(     ) FINANÇAS E ORÇAMENTO 
(     ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(     ) EDUC., CULTURA E ESPORTES 
(     ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
(     ) ASSUNTOS METROPOLITANOS 
(     ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
(     ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
(     ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
(     ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(     ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
(     ) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(     ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
(     ) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
(     ) COMISSÃO MISTA 
  
________/________________________/________ 
  
__________________________________________ 

 
Dispõe sobre a realização de sessão solene 
em homenagem à “Orquestra Sinfônica Cristã 
de São Bernardo do Campo”, e dá outras 
providências. 
 
 

 Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, em 
sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e eu, PERY 
RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente, promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo comemorará 

anualmente, preferencialmente no dia 8 de dezembro, a sessão solene em 
homenagem à “Orquestra Sinfônica Cristã de São Bernardo do Campo”. 

 
Parágrafo único. A comemoração ocorrerá em sessão solene, para a qual 

serão convidadas autoridades civis, militares e religiosas. 
 
Art. 2º. A Presidência designará Vereador para discorrer sobre o 

significado da homenagem, bem como editará portaria constituindo a comissão 
organizadora, que terá como atribuição, preparar a comemoração a que se refere 
o artigo 1º desta Resolução. 

 
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta 

das dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 4º. Esta  Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 29 de março de 2017. 
 

ELIEZER MENDES 
Vereador do PTN 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Apresentamos o presente projeto de Resolução, com a finalidade de 
comemorar, em São Bernardo do Campo, a sessão solene em homenagem à 
Orquestra Sinfônica Cristã de São Bernardo do Campo.  
 

A propositura é de extrema relevância, tendo em vista que é a primeira vez 
que um ministério de louvor, criado por músicos, é homenageado pelo Poder 
Legislativo, pois geralmente são feitas homenagens às instituições como as 
igrejas. Cumpre ressaltar que louvores são bases da igreja em nosso país, pois 
através do louvor das bandas, o evangelho tem expandido e transformado vidas. 

 
A criação da Orquestra Sinfônica Cristã partiu de três professores da 

Escola Nacional de Música: Djalma Soares, Antão Soares e Antônio Leopardi, 
que, empolgados com a apresentação da Orquestra NBC em turnê pelo Brasil, 
sob regência de Arturo Toscanini, procuraram o maestro José Siqueira para que 
fosse tomada a iniciativa de criação da Orquestra que surgiu como sociedade 
anônima em 1940. 

 
Com o apoio de personalidades empresariais e políticas e, contando com a 

divulgação especial no jornal “O Globo”, a Orquestra Sinfônica Cristã, que teve 
como primeiro diretor artístico o regente húngaro exilado no Brasil, Sr. Eugen 
Szenkar, apresentou-se pela primeira vez em 11 de julho de 1940, data escolhida 
em homenagem ao compositor Carlos Gomes. 

 
Em 1943 a Orquestra ganhou um patrono de peso, o Sr. Arnaldo Guinle, 

que se tornou membro do Conselho Administrativo, passando a administrar a 
sociedade anônima.  

 
Arnaldo Guinle doou dois andares de um prédio situado na Av. Rio Branco, 

no centro do Rio de Janeiro, onde até hoje é a sede da Orquestra. Além disso, 
realizou a compra dos instrumentos musicais que a Orquestra necessitava nos 
Estados Unidos. 

 
Desta forma, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na aprovação da 

propositura em tela. 
 
 
 
 

 
 


