
 

 

 

 

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA Nº 006/2021. 

 

 

“DETERMINA A INSERÇÃO DO 

ESTUDO DA CULTURA 

TRADICIONALISTA GAÚCHA NO 

CURRÍCULO DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SEBERI-RS.” 

 

 

Eu, João dos Santos Lopes, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Seberi,  juntamente do Vereador Luís Carlos Silva Fortes, no uso 

das atribuições legais que nos são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo 

Regimento Interno da Casa Legislativa, submetemos à apreciação dos demais 

vereadores desta Casa o seguinte Projeto de Lei: 

 Art. 1º – Fica inserido, através desta Lei, o “Estudo da Cultura 

Tradicionalista Gaúcha” no currículo Escolar, a ser desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e Desporto (SMECD), junto às Escolas da Rede 

Municipal de Ensino do município de Seberi-RS, com o objetivo de inserir o estudo da 

Cultura Tradicionalista Gaúcha, fortalecendo e mantendo o culto as tradições 

gaúchas, com base no Art. 26º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº9394/96, e nas finalidades do Movimento Tradicionalista Gaúcho/MTG voltado à 

prevenção, resgate e desenvolvimento da cultura gaúcha.  

§ 1º - Para estabelecer o conteúdo a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura utilizará informações oriundas do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho, através da  17ª Região Tradicionalista a qual pertence, em consonância 

com as ações do Departamento Cultural do CTG “Querência da Serra”.  

§2º- A inclusão da Cultura Tradicionalista Gaúcha no currículo 

escolar dar-se-á, preferencialmente, através de projetos desenvolvidos junto às 

escolas, sendo estes em parceria com instituições e entidades tradicionalistas do 

município e região, de forma gratuita, sem qualquer oneração ao erário público, com 

a finalidade de “Cultuar e difundir nossa História, nossa formação social, enfim, como 

substância basilar da nacionalidade, conforme Carta de Princípios do Movimento 

Tradicionalista.  

Art.2º – Diante do crescimento da Entidades Tradicionalista 

Gaúchas de nosso município, em especial, o CTG Querência da Serra, que vem se 

destacando em nível de Estado, afora a integração da disciplina ao currículo, as  



 

 

 

 

Escolas Municipais estarão sempre a disposição para atividades, palestras, mostras, 

enfim, tudo que possa engrandecer e incentivar crianças, jovens e adolescentes a 

inserirem-se neste Movimento. 

 Art.3º- Fica determinado, que durante o ano todo, visto que 

integrante do currículo, as Escolas Municipais deverão realizar atividades 

artístico-culturais, com ênfase na Cultura Tradicionalista Gaúcha.  

Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi/RS, 02 de 

setembro de 2021.  

 

 

JOÃO DOS SANTOS LOPES 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi  

 

 

LUÍS CARLOS SILVA FORTES  

Vereador-MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2021 

 

 

Nobres Edis: 

 

 

 

 

Eu, João dos Santos Lopes juntamente do Vereador Luís Carlos Silva 

Fortes, fizemos saber que, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa 

C. Câmara o incluso Projeto de Lei, “DETERMINA A INSERÇÃO DO ESTUDO DA 

CULTURA TRADICIONALISTA GAÚCHA NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SEBERI-RS”. 

 

 

 O presente Projeto de Lei visa, além de lembrar fatos históricos do Rio 

Grande do Sul, a ideia é promover a integração dos jovens alunos no universo 

cultural, o que contribuirá para o desempenho escolar e a socialização, 

incentivando-os a seguir os passos da cultura gaúcha. 

 

 

 Apesar do tradicionalismo ser uma manifestação muito presente 

principalmente nos CTG’s – Centros de Tradições Gaúchas – acreditamos que esse 

movimento cultural deve se perpetuar nos demais espaços e instituições de nossa 

sociedade, pois embora seja um importante componente cultural, na maioria das 

escolas do Rio Grande do Sul, o tradicionalismo ainda é lembrado apenas na 

Semana Farroupilha”. 

 

 

Tal iniciativa, buscará na escola um espaço para preservar a cultura 

gaúcha e mais que isso,  vivenciá-la. Para isso sugere-se que sejam abordados 

aspectos culturais do Rio Grande do Sul no decorrer das aulas, articulando tais 

questões aos conteúdos programáticos do currículo escolar, sem que isso cause 

oneração ao erário público. 

 

 

Assim, será possível instigar os alunos das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental  resgatarem e ressignificarem algumas vivências do tradicionalismo 

gaúcho em seu cotidiano, para conhecerem e reconstruírem costumes e hábitos, 

passados de geração em geração e que, por muitas vezes, são esquecidos no 

tempo, pela evolução da sociedade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste norte, contamos com o apoio e aprovação dos demais pares, 

renovamos protestos da mais elevada estima e consideração. 

 

 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, em 02 de setembro de 2021.  

 

 

 

JOÃO DOS SANTOS LOPES 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi 

 

 

LUÍS CARLOS SILVA FORTES  

Vereador-MDB 

 

 

 

 


