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REQUERIMENTO Nº 074/2021 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AUGUSTO CICHELERO, Vereador com assento neste Legislativo Municipal,  

vem   à   presença   de   Vossa   Excelência    requerer   seja    oficiado   ao   Prefeito    Municipal    

no sentido de incluir conteúdo sobre cultura tradicionalista nas  

aulas  ministradas  nas  escolas  públicas  da  rede  municipal  de  ensino  de  Arvorezinha. 

 

 

   J U S T I F I C A T I V A 

 

 

   Pelo respeito e orgulho a nossas raízes históricas, folclóricas,  

culturais e artísticas. Pela página brilhante da história que nossa Arvorezinha ocupa no  

cenário cultural do nosso Estado.  

 

   Diante do exposto, proponho a inclusão do conteúdo sobre a cultura  

tradicionalista nas aulas ministradas nas escolas públicas da rede municipal  

de ensino de Arvorezinha.  

 

   O tradicionalismo, que possui entre suas bases, o folclore, a arte, o  

esporte e a recreação, entre outros ramos do saber que intermedeiam o  

alcance  dos  fins  tradicionalistas.  

 

   O tradicionalismo, além de rememorar fatos históricos  

importantíssimos, visa a construção de um futuro glorioso, embasado no que  há de mais belo no 

nosso Rio Grande do Sul, nossa história e nossas tradições.  

 

   A iniciativa de estimular o ensino da cultura do nosso Estado na rede  

municipal de ensino do nosso Município, com certeza provocará inúmeras  

mudanças positivas no comportamento dos jovens alunos. Assim as crianças e  

os adolescentes terão seus hábitos, seus valores e suas reações emocionais  

permeados pela cultura do Rio Grande do Sul.  
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   São essas as razões pelas quais apresento o presente requerimento,  

com o fim de promover e fomentar o ensino da cultura tradicionalista no  

Município de Arvorezinha. Para tanto, peço o apoio dos nobres Vereadores  

e Vereadora  para aprovação da presente proposição. 

        

   Nestes termos, 

 

   Pede deferimento. 

 

   Sala das Sessões, 01 de setembro 2021. 

 

 

 

 

          

      AUGUSTO CICHELERO     

       Vereador      
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