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Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Càman Municipal de Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seus ÍepÍesentantes legais, subscdtores da

preseflte proposição legislativa, nos terrflos que Íegem os arts. 1,57 e 158 do Regimento
Intetno desta Casa de Leis, hipoteca Moção cle Âplausos, ao Centro de Ttaüções Gaúchas -
CTG Rodeio da Tradição, em homcn:rgem ao Dia do Gaúcho, comemoÍado no dia 20 de

setembro.

Dê-se ciência desta Moção ao Senhor Marcelo Nunes, Patrão do CTG Rodeio da Ttadição

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 9 de setembro de 2022.
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Justificação

O Dia do Gaúcho consiste numâ homenagem â um dos episódios históricos mais
importantes paÍa a comunidade gaúcha: a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que teve
início em 20 de setembro de i835 e terminou em 1 de maio de 1845, período este conhecido como o
"Decênio Heróico".

A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional conúa o Governo Imperial do Brasil,
que durou aproximadameflte 10 anos. A revolução chegou ao fim após set feito um acotdo de

enúe as paÍtes envolvidas

O Dia do Gaúcho está inclúdo na Semana da Faroupilha, uma celebração da cultura e das

tradições gaúchas, que ocoÍÍe anualmente entre 14 e 20 de setembto, no estado brasileiro do Rio
Grande do Sul,

Tradicionalmente, durante o Dia do Gaúcho, são organizadas festas nos CTG's (Centros de

Tradição Gaúcha) que ressaltam os costumes típicos deste povo, desde pÍatos típicos, vestimentas e

apresentações culturais.

Esta homenagem se dá, pois, nosso estado, e mais especifi.camente, Ílosso município
receberam gtande influência gaícha em suâ colodzação, mantendo se viva a taüçào do Rio Grande do
Sul até nos dias de hoje.

V ressaltar que a lei 6757 /201,7, de autoria dos vereadores Fetnando Hallbetg e Policial
Madril, foi por esta casa e instituiu o evento no calendátio oficial de eventos do muffclr)lo.
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