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REQUERIMENTO N.º 13/2014
Autor: Eder Lima Moreira
Ref.: SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE LEI

O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja
encaminhado ofício solicitando QUE O EXECUTIVO CRIE, ATRAVÉS DE LEI
ESPECÍFICA, O CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO.

JUSTIFICATIVA
Torna-se necessário ressaltar a importância deste requerimento para o nosso município.
Como sabemos, Rio Novo é uma cidade que possuiu diversas atividades, principalmente
festivas, e, além disso, outras tantas datas importantes criadas em projetos de lei na
Câmara Municipal que merecem e precisam de lei específica condensando-as em um
Calendário Oficial do Município de Rio Novo.
Posso citar as seguintes datas já aprovadas: a Semana do Meio Ambiente; o Dia do
Produtor Rural; o Dia e o Mês da Integração Municipal – além destas, sabemos da
existência de várias outras, de legislaturas passadas, que também tem sua importância
turística e cultural e que precisam ser lembradas nas escolas municipais e divulgadas para
as diversas entidades ligadas ao tema da data comemorativa, com o intuito de se
prepararem e organizarem suas comemorações e campanhas pela cidade – constando
inclusive os feriados municipais.
Este condensado de datas, em um calendário oficial através de um projeto de lei
específico, dará ao nosso município a possibilidade de inclusive reservar suas datas
culturais, festivas e de negócios e, ao serem divulgadas, impedirá que outros municípios
entrem na concorrência marcando eventos para os mesmos dias. E isto, infelizmente, está
acontecendo com nossas cidades vizinhas, ocorrendo por exemplo Exposições
Agropecuárias nas mesmas datas, dividindo o público.
Por isso, conto com a aprovação de todos e o envio deste para o Executivo Municipal

para que providencie a lei de Criação do Calendário Oficial do Município de Rio Novo.
Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014.

Eder Lima Moreira
Vereador Proponente

