RESOLUÇÃO DE MESA Nº 529, DE 15 DE JUNHO DE 2018.

Estabelece o tema de espetáculo teatral a ser
contratado nos termos da Resolução nº 2.511,
de 12 de junho de 2018, que instituiu o Projeto
Porto Alegre na História da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com os incs. XV e
XVIII do art. 57 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre (LOMPA), bem como com os
arts. 15 e 16 do Regimento deste Legislativo,
considerando a instituição, pela Resolução nº 2.511, de 12.06.2018, do projeto
Porto Alegre na História, destinado a trazer a lume eventos históricos relevantes para a
história de Porto Alegre;
considerando a importância da Revolução Farroupilha na identidade e na
cultura do Estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre;
considerando o papel de Porto Alegre na Revolução Farroupilha que lhe rendeu
o título de leal e valorosa cidade, concedido pelo Imperador Dom Pedro II, em 19 de outubro
de 1841, constando até hoje em seu brasão;
considerando a intenção da Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA) em
contribuir para o avivamento deste importante episódio da história, por meio de espetáculo
que possa reunir várias formas de expressão artística, tais como como a música, a dança e o
teatro;
considerando a edição da obra “Revolução Farroupilha”, de autoria do poeta e
escritor Luiz Coronel, ilustrada por Danúbio Gonçalves, em que é abordada de forma singular
o tema, por meio de poema épico, de rara beleza e assertividade histórica;
considerando que a obra em questão está escrita exatamente na linguagem
adequada à proposta, o que se mostra em consonância com a meta do projeto, não havendo
registros de outras obras que abarquem todo o episódio nesta linguagem; e
considerando que o autor referido é nome de notório saber nas letras do Rio
Grande do Sul, participante da academia e um dos mais atuantes autores em atividade,
possuindo amplo reconhecimento nacional, com diversas obras infantis e adultas sobre a
história do estado, sendo altamente especializado na matéria,

RESOLVE

Art. 1º O espetáculo teatral a ser contratado nos termos da Resolução nº 2.511,
de 12 de junho de 2018, que instituiu o Projeto “Porto Alegre na História”, terá por tema, no
ano de 2018, a Revolução Farroupilha, a partir da obra de mesmo nome de Luiz Coronel e
Danúbio Gonçalves.
Art. 2º O espetáculo deverá combinar música, canções, dança, e diálogos
falados.
Art. 3º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
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