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Elísio Sgrott, Vereador do PP, vem no exercício de suas 
prerrogativas, à presença de Vossa Excelência propor para deliberação do 
plenário, a seguinte Moção de Congratulação:

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO À BANDA TONS DE DEUS - nº 03/2019

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobres Vereadores. A Banda Tons de Deus, nome forte que remete a
coisas do alto, mas também, para os imbitubenses, o nome Tons de Deus faz lembrar-se de uma
banda muito especial, conhecida por cantar e encantar louvando a palavra de Deus.

A banda, que completa 15 anos de história em abril de 2019, se faz presente em muitos eventos
religiosos da região, com ênfase na música, família e religiosidade, sempre trazendo um recado
de fé a quem os escuta.

O surgimento da banda, segundo Lourival (Vavá), um dos integrantes do grupo, a banda surgiu
perante uma necessidade que a comunidade Nossa Senhora do Carmo, do bairro Morro do
Mirim,  onde  reside,  tinha  de  ter  alguém  para  animar  as  celebrações  da  comunidade.  “Já
participávamos  de  um grupo  anteriormente  ao  Tons  de  Deus  chamado  Jorac,  que  foi  um
trabalho conjunto com a comunidade católica,  participamos de todos os CD’s que o Almir
Martins  fez  relacionado  à  cultura  açoriana,  então  já  tínhamos  uma  caminhada  religiosa  e
cultural na música, e quando surgiu essa necessidade criamos a banda,” explica ele.

A banda surgiu com o intuito de ajudar a comunidade de Morro do Mirim, porém a partir da
criação do grupo, o talento foi atraindo olhares de fora da comunidade também, o que começou
a ocasionar no recebimento de muitos convites para outros eventos da região. Hoje, a banda
possui uma agenda cheia de apresentações até novembro de 2019.

 Como integrantes já passaram pela banda muitos, porém, atualmente, fazem parte dela: Ana
Jandira, Matheus Laurentino,  Lourival  (Vavá), Guilherme Carvalho, Maíra, Josi,  Eduardo e
Renan, além do técnico de produção, João Carlos. Matheus, de 19 anos, é filho de Vavá e Ana
Jandira, ele estuda música na Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc, e entrou no
grupo com apenas  5 aninhos,  tocando percussão,  hoje,  ele toca guitarra  e  violão.  Nos dias
atuais, o jovem vive da música, além de tocar em outras bandas, Matheus também ministra
aulas de música.

Vavá e Ana Jandira são professores da rede pública municipal e da faculdade Uniasselvi, por
isso, a agenda de apresentações fica limitada, só podem tocar nos finais de semana. “É uma
vida agitada, trabalhamos a semana inteira e sempre cumprimos os compromissos no final de
semana, não há um final de semana em que a gente não toque, recebemos muitos convites, pois



como temos apenas os finais de semana, muitas vezes as datas se chocam e não podemos estar
em todos os lugares que queríamos”, explica Ana Jandira.

De  acordo  com  Vavá,  o  nome  “Tons  de  Deus”  surgiu  quando  “nos  apresentávamos  nas
comunidades e as pessoas iam nos agradecer, falavam que queriam agradecer ao Vavá a Ana e
ao outro menino,  que seria  o meu irmão Jardel.  Que foi quem nos chamou a atenção para
darmos um nome ao grupo, ou dizer o nome dele às pessoas,” explica Vavá.

O casal, que é devoto de São Francisco de Assis, queria que o nome da banda começasse como
tal de São Francisco, que é um crucifixo diferenciado, então foram selecionados três nomes e
houve uma votação. E então, coincidentemente, todos escolheram “Tons de Deus”. “Tons é
aquilo que fazemos, porque, exceto Matheus e Renan, não somos músicos profissionais, nós
todos  estudamos,  trabalhamos  e  colocamos  a  música  como  forma  de  louvor  a  Deus,  de
evangelização e também de mostrar às pessoas aquilo que a gente gosta,” finaliza Vavá.nfira
galeria de fotos do artigo: "TONS DE DEUS: MÚSICA, FAMÍLIA E RELIGIOSIDADE"

        
Imbituba, 15 de abril de 2019.
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