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  A diretoria deste estabelecimento, no sentido de incrementar a ordem e 

disciplina em nossa banda, e ainda no de incentivar seus componentes a terem por ela o maior 

respeito e carinho, resolve condecorar ou promover os alunos componentes que mais se 

destacam pelas suas disciplinas, brilho, capacidade artístico-musical no seu instrumento de 

forma a que sirvam de exemplo ao restante dos componentes. 

 

ART. 1     - (a)  O aluno hierarquicamente monitor, deverá ter respeito e obediência para 

com o seu superior, para melhor organização coletiva. 

  (b)  Os alunos poderão subir de posto de acordo com seu merecimento. 

  (c) Os  alunos condecorados que infringirem os regulamentos poderão ser 

baixados de seus postos, conforme a infração. 

 

ART. 2     - (a)  Estar sempre atento ao toque da corneta-mor para o andamento mais 

disciplinado da formação. 

  (b)  Não faltar aos ensaios. Quando necessário, por causa justa, apresentar-se 

ao superior de sua fileira, dando a satisfação necessária. 

  (c)  Apresentar-se sempre em condições impecáveis para com o uniforme. 

  (d) Zelar pelo seu instrumento e conservá-lo sempre em condições 

apresentáveis. 

 

ART. 3     - (a)  A partir da presente data, por motivo de organização, haverá hierarquia 

conforme foi dito acima.  

  (b)  Esta hierarquia será dividida em 6 classes: 

   1 - Monitor de 3 Classe usará 2 estrelas na platina uma de cada lado. 

   2 - Monitor de 2 Classe usará 4 estrelas, sendo 2 de cada lado. 

   3 - Monitor de 1 Classe usará 6 estrelas, sendo 3 de cada lado.  

   4 - Monitor Chefe usará 8 estrelas douradas, sendo 4 de cada lado. 

   5 - Monitor de Naipe usará 8 estrelas de cada lado (uma branca). 

   6 - Monitor Geral usará 5 estrelas em cada platina. 

 

ART. 4     - (a)  O responsável pela Banda Marcial tem autonomia para escolher seus 

auxiliares diretos, promovendo a Monitor Geral, chefe de Naipe ou para exercer funções 

administrativas, como (Presidente do Conselho Deliberativo, Secretário e Tesoureiro). 

  (b)  O Conselho Deliberativo da Banda será composto de Monitores Gerais e 

todos os Monitores Chefes de Naipes e Monitores Chefes. 

  (c)  Todo monitor que deixar de usar suas insígnias ou condecorações que lhe 

foram conferidas, por ocasião de sua promoção, deverá usá-las em todas as Formaturas da 

“Banda Marcial” P.A.G. ou “Especial” S.E.F.R., caso contrário perderá automaticamente o 

cargo que lhe foi conferido. 

 

  Em conseqüência dos artigos 1, 2, 3 e 4, promovo os seguintes alunos: 

 

Monitores de 3 Classe:   (20 vagas, sendo 12 preenchidas). 

José Luís Cirino    César Paiva Santos 



Regino Luís Egídio    Aloízio de Sá 

Rui César Abreu    Gilberto Mussel 

Luís Henrique Sanches   Péricles Lupércio C. Mundin  

Francisco Carlos Antunes   Sérgio Marques Vieira 

 

Monitores de 2 Classe:   (15 vagas. Completo) 

Luiz Paulo Mendonça Ratto   Benedito Nelson Faria 

Luiz Antônio Abreu    Ralile Luedy 

Herbert Souza Cohn    Wolney Teixeira 

Carlos Alberto Lima de Oliveira  Francisco Manuel Aires 

Leontino José da Silva   Luís Marques Vieira 

Amaro Luzanor Moreira   Carlos Otávio Bandeira de Mello 

José Jorge Henrichs    Vicenti Paulo di Lourenço 

 

Monitores de 1 Classe:  (10 vagas, sendo 1 preenchida) 

Paulo César Moura 

 

Monitores de Naipe:   (Divisão 8 classes - 8 vagas) 

Bombos   Pratos   Surdos 

Taróis    Escaletas e Flautas Cornetas 

Caixa de Guerra  Clarins 

 

Monitores Gerais:   (2 vagas, sendo 1 preenchida) 

Daiton Mendes Pedroso 

 

Mestre da Banda: 
Francisco Mendes de Toledo (maestro) 
 


