
 

LEI N° 1.244 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

INSTITUI O HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR 

GOMES  

 

A Câmara Municipal de Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais, aprova, e eu Prefeito 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- Fica instituído o Hino Oficial de Comendador Gomes como Símbolo do Município, 

ao lado da Bandeira e do Brasão municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 2º- O Hino Oficial do Município de Comendador Gomes foi escrito pelo poeta e cidadão 

Comendador-gomense Saulo Assunção Ribeiro. Produzido por RR Music Estúdio de 

Gravações LTD ME - Rildo & Riany (melodia, instrumental, arranjos e vozes).  

  

Art. 3º- O Hino Oficial do Município de Comendador Gomes será executado 

facultativamente: 

I- Nas cerimônias oficiais do município; 

II- Nas cerimônias em unidades escolares, esportivas e culturais; 

III- Nas cerimônias e ocasiões festivas promovidas por entidades particulares; 

IV- Em cerimônias civis, militares ou religiosas a que se associe sentido patriótico ao 

município de Comendador Gomes ou exprima regozijo público. 

 

Art. 4º- Nas cerimônias em que houver o hasteamento simultâneo das Bandeiras Nacional, 

Estadual e Municipal, o Hino Oficial do Município de Comendador Gomes será executado, 

facultativamente, após o Hino Nacional Brasileiro. 

§ 1º- A execução será de acordo com o cerimonial previsto em cada caso. 

§ 2º- Durante a execução do Hino Oficial do Município de Comendador Gomes, todos devem 

tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio. 

 

Art. 5º- Haverá na sede da Prefeitura Municipal de Comendador Gomes, Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo e demais secretarias municipais, 



exemplar-padrão de uma gravação digitalizada acompanhada da respectiva Letra do Hino 

Oficial do Município, a fim de servir de modelo obrigatório para a respectiva feitura, cópia ou 

reprodução, constituindo-se instrumento de conferência para a aprovação de exemplares 

destinados ao público. 

 

Art. 6º- Os exemplares reproduzidos do Hino Oficial do Município de Comendador Gomes 

não podem ser postos à venda, e só poderão ser distribuídos gratuitamente se trouxerem 

impresso na capa do CD ou DVD e no corpo do material reproduzido, o nome de seus autores, 

bem como a Lei Municipal que o instituiu. 

 

Art. 7º- É obrigatório o ensino do canto e da interpretação da letra do Hino Oficial do 

Município de Comendador Gomes em todos os centros e estabelecimentos educacionais, 

públicos ou particulares, de ensino infantil, fundamental e médio, do município de 

Comendador Gomes. 

 

Art. 8º- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo fará a edição 

oficial de todas as partituras do Hino Oficial do Município de Comendador Gomes, bem 

como promoverá a gravação de sua execução instrumental e vocal, de sua letra declamada, 

disponibilizando-os às redes de ensino, municipais e estaduais, bem como às instituições 

públicas e privadas do município de Comendador Gomes. 

Parágrafo Único- Incumbe a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo promover o Material Midiático de difusão do Patrimônio Cultural de Município de 

Comendador Gomes através da divulgação do Hino Oficial do Município.  

 

Art. 9º- O Poder Executivo Municipal regulamentará as regras de cerimonial referente è 

execução do Hino Oficial do Município. 

 

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Comendador Gomes, 28 de novembro de 2016. 

 
__________________________________ 
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO 

Prefeito Municipal 



ANEXO I  

 

Letra: Saulo Assunção Ribeiro 02-03-2007 

 

Hino à Comendador Gomes 

 
Que orgulho desta terra, 
Que Deus abençoou, 
Água nascente no pé da serra, 
Em grandes rios se transformou. 
 
Seus imensos laranjais, 
Tem a cor da esperança, 
Criação de gado e canaviais, 
Que a vista não alcança. 
 
É neste cenário real, 
Que vive a nossa gente, 
O progresso é o nosso ideal, 
E com este objetivo, vamos em frente. 
 
Nossas crianças são, 
As sementes do futuro, 
Plantada em cada coração, a educação, 
Brota como um porto seguro. 
 
Comendador, berço de grandes nomes, 
Verdadeiros heróis do passado, 
Quando a saudade nos consome, 
Nesta canção hão de ser lembrados. 
 
Desfrutamos do mesmo sol que aquece, 
Da mesma lua que brilha, 
Fazemos um para o outro, a mesma prece, 
Filhos do mesmo Deus, de uma grande família. 
 
Eis aqui minha terra  
Comendador Gomes é meu lugar, 
Seja na paz ou na guerra, 
Irei para sempre te adorar. 
 
 



 

 

 

 

ANEXO II  

Música: RR Music Estúdio de Gravações LTD ME - Rildo & Riany. 


