
Projeto de lei - uhgat6xb

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: uhgat6xb
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/05/2015
Projeto de lei nº 179/2015
Protocolo nº 1854/2015
Processo nº 367/2015
 

Autor: Dep. José Domingos Fraga

Insere  no  Calendário  Oficial  de  Eventos  do
Estado de Mato Grosso a “Festa do Leitão no
Rolete” que ocorre anualmente, no dia 01 de
maio,  no  município  de  Tapurah  e  dá  outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso a “Festa do Leitão no
Rolete” realizada anualmente, no dia 01 de maio, no município de Tapurah.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O Município de Tapurah localizado no médio norte do estado apresenta uma economia totalmente voltada
para o agronegócio. As grandes oportunidades disponíveis atraem os olhares de grandes produtores que
investem em diversas culturas.

Com uma economia em plena expansão o município proporciona qualidade de vida para os habitantes além
de boas oportunidades de negócios. A agricultura serve como alavanca que impulsiona o crescimento
econômico do município que além de grandes produtores investem também na agricultura familiar.

Desde o ano de 2013, Tapurah é considerada a Capital do Centro Oeste da Suinocultura. Atualmente produz,
em média, 800 (oitocentas mil) cabeças de suínos por mês, dados que tornam o referido município o
responsável por mais de 60% dos abates ocorridos no complexo frigorífico da Brasil Foods, em Lucas do Rio
Verde.

A Festa do Leitão no Rolete é realizada no dia 01 de maio, dia do trabalhador, e tem como objetivo
comemorar a data e integrar a comunidade com os produtos e trabalhadores da suinocultura localidade e
regiões vizinhas.

A 1ª Festa do Leitão no Rolete ocorreu em 2014, quando foram assados e consumidos 150 (cento e
cinquenta) leitões, totalizando, aproximadamente, quatro toneladas brutas servidas em um único dia para um
público de mais de 5.000 (cinco mil) pessoas. Tornando-se, em função disso, a recordista brasileira na
quantidade de leitões assados de uma só vez.

Na 2ª Festa do Leitão no Rolete, ocorrida neste ano de 2015, foram assados 173 (cento e setenta e três)
leitões para um público com mais de 7.000 (sete mil) pessoas.

Assim, a  Festa do Leitão no Rolete, apesar de estar na sua 2ª Edição, já se consolidou como uma novidade
gastronômica no município de Tapurah e toda região.

Além do aspecto gastronômico, a Festa do Leitão no Rolete se tornou um importante evento cultural, com
ampla programação de shows de dança e músicas folclóricas.

Por fim, temos como certo que a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso da
Festa do Leitão no Rolete irá fortalecer a cadeia produtiva do turismo, agregando valores e gerando emprego
e renda.

Desta forma, pela importância cultural, econômica, bem como social, e diante do sucesso que vem
aumentando a cada ano, é que propomos a aprovação deste projeto de lei, para inserir a Festa do Leitão no
Rolete no calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso.
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