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INDICAÇÃO N°. 060/2017

LI DO I
NA SESSÃO DE

/___§liIR
- PRESIDENTE·

o Vereador ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores da presente
indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitando que o Poder Executivo adote medidas no sentido
de determinar que todos os alunos das Escolas Públicas Municipais hasteem
formalmente a Bandeira Nacional, cantem o hino nacional brasileiro, o hino
de Mato Grosso do Sul e de Rochedo-MS, pelo menos uma vez por semana.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que um dos componentes que levam à indisciplina está
diretamebntt~rdelacion~doà, ~usênCi~tde ritos nal família, cfomo al.lmo~odna A
mesa, a iza os, aruversanos e ri os na esco a, como orma izaçao o
hasteamento da bandeira, canto do hino nacional, filas, formaturas,
obediência à cadeia hierárquica e pedidos de licença para entrar e sair da
sala de aula, entre outros.

O propósito desta Indicação também é trabalhar a boa formação
educacional, promover a participação, reflexão sobre cidadania e amor à
pátria.

O hino nacional brasileiro normalmente é cantado nas escolas somente
em época de copa do mundo, olimpíadas ou semana da pátria. Agora deve
ser cantado toda semana, intercalado com outros hinos.

Diante da Bandeira Nacional, o canto do Hino nacional brasileiro, no
solene ritual cívico proposto nesta Indicação, os alunos devem adotar a mais
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respeitosa atitude reverencial, em pé e com a cabeça descoberta, porque os
símbolos nacionais representam a própria nação brasileira, em toda a sua
magnitude.

Eles encerram, no conteúdo grandioso das suas simbologias, a própria
alma da nacionalidade, vibrante e esperançosa, condensando o nosso
passado de glória e o vislumbre otimista do Brasil próspero que almejamos.

A bandeira nacional e o hino nacional são símbolos da nossa pátria,
representam o nosso povo e valorizam nosso país. O hino é mais conhecido
pela melodia do que pela letra. Muitos cidadãos apresentam dificuldade para
entendê-lo, é preciso trabalhar a letra e o seu significado.

É necessário dinamizar nos ambientes escolares a conscientização
sobre a importância dos nossos símbolos, pois, eles estimulam pensamentos
construtivistas.

O ato de hastear a bandeira e cantar o hino nacional desperta fortes
sentimentos nacionalistas, que é a expressão, o conjunto de valores, pelos
quais as pessoas se autodefinem e afirmam seus interesses comuns.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 16 de Maio de 2017.
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