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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Substitutivo ao projeto de lei nº 034/19 que dispõe sobre a inclusão, na grade curricular
das escolas municipais de Carazinho, da disciplina de Cultura Tradicionalista. 

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a Cultura Tradicionalista no âmbito das escolas públicas e particulares de Carazinho. 

Art. 1º - A “Cultura Tradicionalista” deverá ter atividades no âmbito das escolas públicas e
particulares da rede de ensino de Carazinho, durante o ano letivo.
Art. 2º - Para efeito desta lei, a Cultura Tradicionalista deve ser compreendida segundo as normas
do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). 
Art. 3º - Compete ao Executivo regulamentar o disposto nesta lei, em especial, os eventos a serem
desenvolvidos nas escolas.
Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
            A Cultura Tradicionalista pode provocar inúmeras mudanças positivas no comportamento
dos jovens estudantes carazinhenses, estimulando a prática, através do cultivo da cultura gaúcha,
despertando assim, o sentimento tradicionalista nas novas gerações, bem como a admiração pelas
coisas da nossa terra.   Sabe-se que o tradicionalismo, além de resgatar fatos históricos
importantíssimos contribui, também, para a construção de um futuro glorioso, embasado no que de
mais belo o nosso Rio Grande do Sul possui: as suas tradições, que são respeitadas e cultuadas,
inclusive em outros Estados e até mesmo fora do país. 
          Ressaltamos que o Tradicionalismo se baseia no Folclore, na Sociologia, na Arte, na
Literatura, no Esporte, na Recreação, entre diversos outros embasamentos, que servem de
intermédio para que seja possível alcançar os fins do movimento tradicionalista. Promovendo tais
atividades na rede de ensino pública e particular, centenas de crianças e adolescentes  poderão
seguir os passos da tradição, os hábitos e valores da cultura rio-grandense.  Entendemos que
Carazinho é uma cidade que nos últimos anos tem fomentado bastante a arte e a cultura, de uma
forma ampla, mas precisamos avançar.
         Como dispomos atualmente de mais de 20 entidades tradicionalistas, entre CTGs, Piquetes
de Laçadores, Núcleos de Criadores de Cavalos Crioulos, Grupos de Cavalarianos e de Cultivo à
Tradição Gaúcha, muitas deles participando de rodeios e eventos de música, arte e cultura,
trazendo conquistas para Carazinho, nada mais oportuno, que fomentarmos o tradicionalismo nas



salas de aula de nossas escolas municipais para que esse trabalho seja cultivado também pelas
gerações futuras. 
        Algumas cidades do Estado já estão apresentando projetos similares, como Gravataí, onde a
lei deverá ser sancionada pelo Executivo Municipal.  É muito importante incentivarmos o cultivo dos
valores de família e das nossas raízes. Entre os princípios do MTG está a formação das novas
gerações. O movimento entende que é preciso cultuar entre os jovens a presença das crianças,
com a participação também das escolas. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 03 de maio de 2019.

Gian Pedroso - PSB
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