PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 31, DE 06 de Maio de 2022
"ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 3.453 DE
11 DE JANEIRO DE 2022, APROVA O
CALENDÁRIO MUNICPAL DE EVENTOS
PARA O ANO DE 2022".
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1º Fica alterado o ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS
DE 2022, da Lei Municipal nº 3453/2022, quanto a programação do mês de
setembro, passando a ter a seguinte redação:
"SETEMBRO:
- ...
- Festejos da Semana Farroupilha do CTG Sentinela da Tradição
Ivoti/RS".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
VOLNEI RENATO GROSS
Vereador Republicanos - Proponente

JUSTIFICATIVA I
A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às
tradições gaúchas, transcendendo o próprio Movimento Tradicionalista
Gaúcho. Ela envolve praticamente toda a população do Estado, se não
fisicamente nos locais organizados para festejos, participando das
iniciativas do comércio, dos serviços públicos, das instituições financeiras
ou das indústrias. Durante a Semana Farroupilha são relembrados os feitos
dos Gaúchos no Decênio Heróico (1835-1845), através de palestras,
espetáculos, lançamento de livros entre outras atividades, gastronomia
típica, bailes e o recebimento da chama crioula.
As comemorações do Movimento Farroupilha, que até 1994
restringiam-se ao ponto facultativo nas repartições públicas estaduais e ao
feriado municipal em algumas cidades do interior, ganharam mais um
incentivo a partir do ano de 1995. Definida pela Constituição Estadual com
a data magna do Estado, o dia 20 de setembro passou a ser feriado. O
Decreto Estadual 36.180/95, amparado na Lei Federal 9.093/95, de autoria
do deputado federal Jarbas Lima (PPB/RS), especifica que "a data magna
fixada em lei pelos estados federados é feriado civil".
A organização é feita em duas instâncias, a estadual com a
definição de diretrizes gerais, escolha do tema básico e atividades que
envolvem as distâncias públicas estaduais, e no nível local onde, na prática
ocorrem os festejos às manifestações culturais, e no nível local, onde se
realizam as mostras e os desfiles, destacando-se o realizado a cavalo.
Em Ivoti, a Semana Farroupilha tem seus eventos e festejos
definidos e divulgados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A
Secretaria oferece uma intensa programação cívica e cultural em parceria
com os CTG's, Piquetes e DTG locais. A inclusão das festividades
realizadas pelo CTG Sentinela é uma maneira de colaborar com a
divulgação da cultura gaúcha e valorização das atividades do CTG, dando
destaque a mesma e incentivando a participação da comunidade no
festejo.
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