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JUSTIFICATIVA - PL 0159/2017
Este Projeto visa instituir o Dia da Romaria de Santo Amaro que possui como data de
fundação o dia 21 de abril de 1952, e neste ano de 2017, completará 66 anos.
A Romaria de Santo Amaro é realizada pela Associação Santamarense dos Romeiros
do Senhor Bom Jesus de Pirapora.
De acordo com o centro das tradições de Santo Amaro, a história da Romaria remonta
do século XIX, de acordo com relatos de Adolfo Pinheiro. No século XX, após a gripe
espanhola, um grupo de comerciantes e moradores da então cidade de Santo Amaro liderados
por Cenerino Branco de Araújo, viajava rumo a Pirapora do Bom Jesus para agradecer o fato
de poucas pessoas da região terem contraído a grave doença.
A fé por Bom Jesus de Pirapora é tão grande que mesmo após um desentendimento
entre alguns participantes da romaria, esta fé não poderia morrer, principalmente no coração
de Henrique Schunk Branco, Zé da Farmácia e Américo Simonini. Além de compadres eram
muito amigos, então se uniram para fundar a "Associação Santamarense do Senhor Bom
Jesus de Pirapora - A.S.R.S.B.J.P " . Fundaram e saíram em Romaria dia 21 de Abril de 1952
rumo à Pirapora. Sempre com sentido de prática religiosa que passa de pais para filhos, avós
para netos, gerações para gerações.
Durante o trajeto, os animais possuem o apoio de veterinários, ferradores, caminhão de
apoio, caminhão pipa.
No primeiro dia de viagem, é servido churrasco para todos os participantes (Romeiros).
No segundo dia de missa, ocorre o encontro dos romeiros antigos com os novos, realizam as
"barganhas" À noite, é servida a tradicional canja. No terceiro dia, na volta, é servido o
churrasco para os romeiros e todos os participantes do evento.
A Romaria de Santo Amaro tem como ponto de partida o Largo Boneville, sobe a
Alameda Santo Amaro, passa pela Rua Direita, desce a Rua Tenente Coronel, sai na Avenida
João Dias, seguindo viagem pela eEstrada dos Romeiro e por fim chegando à Pirapora a noite.
No início dos anos de 1952, para marcar a história, a Romaria foi oficializada e desde
então reúne moradores da região em uma demonstração de fé.
A festa faz parte da paixão dos paulistas pelos cavalos através dos séculos e é a prova
viva de que estes nobres animais não estão apenas confinados aos centros hípicos, mas
integram a história e o cotidiano do povo de São Paulo.
Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação desse projeto de suma
importância para preservar a tradição da Romaria de Santo Amaro.
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