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Lei Nº 1254/1983

APROVA O HINO DE UNIÃO DA VITÓRIA, ESTADO DO PARANÁ.

Art. 1° - Fica aprovado o Hino de União da Vitória, de acordo com a
seguinte Letra e Música em anexo.

Art. 2° - O Hino Municipal é o que se compõe  da Música de VALDECI
MAIA e Letra de RAULINO BORTOLINI, conforme o disposto em regulamento
fixado por Edital datado de novembro de 1982.

Art. 3° - O Hino Municipal será executado:

a) - em continência â Bandeira Municipal; ao Prefeito Municipal; â
Câmara de Vereadores e a Justiça Eleitoral e civil quando, por
ocasião de posse, e nos demais casos expressamente determinados
pelos regulamentos ou cerimoniais de cortesias estaduais e
internacionais;

b) - na ocasião do hasteamento da Bandeira Mu-nicipal, nos
estabelecimentos públicos ou particulares de qualquer ramo ou grau
de ensino, pelo menos uma vez por semana.

§ 1° - Será facultativo a execução do HINO MUNICIPAL, nas aberturas
das sessões cívicas, nas cerimônias a que associe sentido patriótico, e bem
assim, para exprimir regozijo em ocasiões festivas.

Art. 4° - Durante a cerimônia do hasteamento ou arriamento da Bandeira
Municipal, nas ocasiões em que ela se apresentar em marcha ou cortejo, assim
como durante a execução do HINO MUNICIPAL, é obrigatória a atitude de
respeito, conservando-se em pé e em silêncio.

§ 1° - Poderão os civis de ambos os sexos, colocar a mão direita
espalmada sobre o coração ou ficar em posição de sentido.

§ 2° - Os estrangeiros não poderão eximir-se do comportamento
determinado no presente artigo.
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§ 3° - É vedada qualquer outra forma de saudação que não as
mencionadas neste artigo.

Art. 5°- É obrigatório o ensino do HINO MUNICIPAL em todos os
estabelecimentos, públicos ou particulares, de ensino primário, normal,
secundário e profissional.

Art. 6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

União da Vitória, 21 de janeiro de 1983.  


