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PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 
Gabinete do Prefe i to 

LEI ORDINÁRIA n.º 092/2013, de 01 de outubro de 2013. 

Institui o Hino Oficial do Município de 
Reriutaba e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERJUTABA ESTADO DO CEARÁ. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona e promulgo a seguinte 
Lei: 

Artigo 1º - F ica instituído o Hino Oficia l do Muni cípio de Reriu taba corno 
s ímbolo do M unicípio, ao lado da Bandeira e do Bras5o municipa l, nos termos do 
Art. 6° da Lei Orgânica Municipal. 

Artigo 2° - O Hino Oficial do Município ele Rcriutaba fo i composto pela Letra 
de Edvar di Castro, Música e Arranjo/Orquestração ele i\ rgemiro C. O . Neto, 
constantes nos Anexos I e 11 desta Lei. 

Artigo 3° - O Hino ora ofic ializado deverá ser d ivulgado e cantado em todas 
as cerimônias oficiais que vierem a ocorrer no Território deste Município, 
notadamente nas Escolas, Prédios e Repartições Municipais . 

Parágrafo único - Nas cerimôni as em que houver o hasteamento s imu ltâneo 
das Bandeiras Naciona l, Estadual e Munic i p~d . o Hino O l'icia l do Mun icípio de 
Reriutaba será executado, facultativamente, após o Hino Nacit' nal Bras ile iro. 

Artigo 4º - Haverá na sede da Prefeitura Munic ipa l de Reriutaba, exemplar
padrão de uma gravação digitalizada em CD (Compact Disc) acompanhada da 
respectiva Letra e Partitura Musica l do Hino Oficial do Munic ípio ele Reriutaba, a 
fim de servir de modelo obrigatório para a respect iva fe itura. cópia ou reprodução, 
constituindo-se instrumento de confronto para a aprovação de exemplares destinados 
ao público. 

Artigo 5º - É obrigatório o ens ino do canto e da interpretação da letra do Hino 
Oficial do Munic ípio de Reriutaba em todos os centros e estabelecimentos 
educacionais, públicos ou particulares, de ens ino infant il. ru11darnental e médio. no 
município de Reriutaba. 
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Artigo 6° - O Executivo Municipal de Reriutaba fo r{1 a edição o fi cial de todas 
as partituras do Hino Oficial do Município de Reriutaba. bem como promoverá a 
gravação de sua execução instrumental e vocal, de sua letra declamada. 
disponibilizando-os às redes de ensino, municipais e est;1duais. bem como às 
instituições públicas e privadas do município de R.er iutaba. 

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publ icação. 

PAÇO DA PREFEITURA M UNJClPAL DE RERIUTABA (CE), ao 
primeiro (O 1) dia do mês de outubro de 

PREFE ITURA M UNICIPAL O E 

RERIUTAB 
6.ud~ da -?uv.14.:Z flc-nt'é 

GALENO TAUMATURGO LOPES 
Prefeito M unicipal 
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ANEXO 1 - LEI ORDINÁRIA n.º 092/20 l3, de O 1 de outubro de 2013. 

HINO DO M UNIC ÍPIO DE RERIUTABA 

(Letr;1: José Edvar di Castro) 
(Música e Arranjo/Orquestraç;1o: Argemiro C. O. Neto) 

Cidade, que linda cidade, teu progresso será Lrndição: 
Abençoada por Nossa Senhora, te canto com muita emoção; 

És rica, és linda, és bela, dotada de prosperidade; 
Uma dádiva da natureza, fazendo que virou cidade. 

(REFRA O). Te amarei, te amarei, tu és min/Jo pátria amada. 
Te amarei, te amarei, te amo, oh Reriu/aba. 

Lutarei pelo teu progresso, cacique guerreiro serei,
Sou Rerius, tu és minha taba, servir a tijumrei,· 

Que a/orça da.fé se mantenha, que oqui semJJre reine a paz; 
Que Deus preserve a beleza dos teus lindo.\ cumaubais. 

É lindo ver o pôr do sol, por trás das serrus q11e tens: 
Cidade que acorda mais cedo. com o barulho do trem: 

Teus filhos que às vezes se vão, em busca de owro ideal: 
Seguem a estrada chorando, felizes quando es!rlo voltando: 

Ao berço, à terra natal. 

G ALENO TA.UMA TURCO LOPES 
P r efei to M unic ipa l 
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