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INDICAÇÃO Nº 057/2018. 

Ementa: Sugere Instituição do “Espetáculo Natal Encanto” como 
evento oficial do Município de Pato Bragado.   

 

 

Senhor Presidente:  

 

   O Vereador que a presente subscreve, após ouvido o 

Plenário na forma regimental, solicita envio de cópia da presente ao 
Prefeito Municipal, sugerindo que institua o “Espetáculo Natal Encanto” 

como evento oficial do Município de Pato Bragado, na terceira semana 
de dezembro de cada ano. 

   Justificativa: O Natal encanto é realizado no 
município de Pato Bragado desde o ano de 2006 e contempla todos os 

projetos culturais do município, da qual envolve crianças adolescentes 
jovens adultos e idosos Tem se tornado um evento tradicional e é 

realizado nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Pato 
Bragado. 

                          Por ser um evento tradicional e realizado por tantos 

anos consecutivos, ele já faz parte indiretamente do calendário oficial 
cultural do município. 

                          Durante todos estes anos o projeto de canto coral 
juvenil sempre esteve presente nas edições do Natal Em Canto.  

                          Hoje o Natal em canto é um dos maiores eventos 
natalinos da região oeste do Paraná. E envolve todos os corais 

municipais de Pato Bragado tornando assim, o município, referência 
em matéria de canto coral no estado do Paraná pois contempla coral 

infantil, coral infanto-juvenil, sob regência do professor Anderson 
temos ainda o coral juvenil Águas de Março e coral municipal adulto.  

                          Realizado sempre no terceiro final de semana do 
mês de dezembro, nas últimas edições tem contemplado não apenas 

oficina de coral mas também a oficina de teatro, oficina de danças, a 
orquestra de sopros, grupo de viola e violões, percussão, técnica vocal, 

dentre outros. Todos grupos provenientes das oficinas municipais de 

cultura do Centro Cultural Arte e Encanto e mantidas com recursos 
próprios do município. 

                          Assim Pato Bragado, através do Natal em Canto, se 
torna um grande pólo turístico cultural no mês de dezembro, não 

apenas pelos enfeites de Natal, mas sobretudo pelas belas histórias 
natalinas contadas e cantadas nas janelas, sacadas e palcos da 
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prefeitura de Pato Bragado, e tudo isto, protagonizado pelo seus 

munícipes de todas idades e que envolve muitos filhos, pais, netos e 
avós que participam das oficinas culturais do centro cultural Arte e 

Encanto de Pato Bragado. Momentos de dezembro que já fazem parte 
do cotidiano das famílias bragadenses e de toda região oeste. 

     

    Nestes Termos 

    Pede Deferimento 

    Sala de Sessões, 12 de novembro de 2018. 

 

   Ademir Marcelo Kochenborger 

                          Vereador 
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