CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA DEZOITO, 758 - CENTRO
CNPJ: 05.443.531/0001-72
FONE: (67) 3562-1300

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 77/2018
“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO
DO SUL-MS A SEMANA FARROUPILHA E A DECLARA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL-MS aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga
a seguinte Lei:

Art. 1º. É declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Chapadão do Sul o evento organizado,
anualmente, denominado de "Semana Farroupilha", nos termos e para os fins desta Lei.
Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Município, que a “Semana Farroupilha” ocorrerá anualmente, na semana que
compreende o dia 20 de setembro, visando promover eventos artísticos, culturais e valorizar os hábitos alusivos à
tradição gaúcha.
Art. 3º Na “Semana Farroupilha” o Poder Executivo poderá realizar palestras, eventos culturais e outras atividades
educativas, por meio de ações integradas entre as Secretarias competentes ou em conjunto com as organizações da
sociedade civil, desenvolvendo uma ampla divulgação dessas atividades a fim de promover a participação de todos
os munícipes.
Art. 4º Fica autorizado o Poder executivo a celebrar convênios e parcerias com instituições privadas, organizações
não governamentais, visando a plena Execução das atividades da “Semana Farroupilha”.
Art. 5º O Poder executivo terá o prazo de 90 (noventa) dias após aprovação da presente lei para sua
regulamentação.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CHAPADAO DO SUL/MS, 15 de agosto de 2018

Toninho Assunção
1° Vice-presidente(a) - PSB
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Mensagem nº 24/2018
Chapadão do Sul, 15 de Agosto de 2018.

Nobres Edis,
Há mais de 30 anos que o CTG Cultivando a Tradição de Chapadão do Sul celebra anualmente e rememora os
acontecimentos importantes da história gaúcha, com ênfase na tradição, na família como a base da sociedade, na
moral e nos bons costumes.
A Semana Farroupilha de Chapadão do Sul (MS) passou a ser um evento tradicional e cultural no município, com a
participação de diversas outras entidades e vários segmentos da sociedade sul-chapadense.
Durante as festividades o CTG Cultivando a Tradição promove, com a participação de empresas e entidades,
diversos eventos gastronômicos, em sua maioria com pratos típicos da culinária sulista, cultiva a poesia, a música e
as danças tradicionalistas, além de difundir o uso dos trajes típicos do gaúcho.
Nesta data, tradicionalistas rememoram o mais longo e um dos mais significativos movimentos de revoltas civis
brasileiras, com a participação das mais diversas classes sociais contra o Império, a Guerra dos Farrapos, de 1835 a
1845.
Passados quase dois séculos desse acontecimento, o Movimento Tradicionalista Gaúcho se fortalece cada vez mais,
para dar vida ao passado e reforçar o ideais farroupilhas.
Dessas comemorações originaram-se inúmeras outras manifestações culturais que imortalizam o espírito
farroupilha do povo rio-grandense. Tamanha é a importância do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que a ONU
(Organizações das Nações Unidas) o considera o maior fenômeno cultural do planeta.

Toninho Assunção
1° Vice-presidente(a) - PSB
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