
sANtA rÉ oo sul
CSTAOO DE SAO PAULO

O Vereador MARCELO FAVALEÇA, no uso de suas
preíogativas parlamentares, etc;

I n d iCa ao Prefeito Municipat ADEMTR MAScHto, as providências que

se fizerem necessárias junto ao Senhor CARLOS ROGERIO GARCIA - Secretário
Municipal de Educação, no sentido de realizar estudos visando desenvolver no Município
um trabalho de resgate do sentimento patriótico, moral e cívico, nas escolas municipais
com atividades como o preparo do cidadão para o exercício de atividades cívicas, poslura
e comportamento diante da execução do Hino Nacional e do Hino do Município.

A sociedade, hoje, enfrenta um processo de extinção do sentimento patriótico,
moral e cívico. Essa ausência de valores é observada na corrup@o gerada pela política,
na ausência de uma educação moralmente identificada, na falta de méritos na atividade
privada e na falência cultural da sociedade. É imperioso que a escola e as famílias
assumam a responsabilidade na formaçáo do caráter das crianças e adolêscentes.

O objetivo é estimular a cidadania e o patriotismo de jovens e crianças das escolas
municipais e resgatar a compreensão e a valorização do civismo, pois podemos observar
em eventos que ao anunciar a execução dos hinos falta entusiasmo sendo que muitos não
cantam e não se comportam de maneira adequada.

Sendo assim, e preciso restabelecer os conceitos mais básicos sobre os valores
que identificam a nação, a pátria, a soberania e a cidadania, e para isso é importante que
sejam trabalhados em sala de aula tais atividades.

Dai a razáo da presente propositura estar a merecer a atenção da Administração
Municipal.
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JUSTIFICATIVA:
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