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INSERE  NO  CALENDÁRIO  OFICIAL  DE
EVENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, A
“FESTA  DO  MILHO”,  A  SER  REALIZADA
ANUALMENTE NO SEGUNDO SÁBADO DO MÊS
DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição do Estado de Mato Grosso, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica inserido no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso, a “Festa do Milho”, a ser
realizada anualmente no segundo sábado do mês de abril, no município de Sapezal/MT.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Sapezal é um município de fronteira tendo como principal atividade econômica local o agronegócio, em
especial a agricultura com destaque para a cultura da soja, algodão, milho, entre outros. Considerado
nacionalmente como o 3º maior produtor de grãos, o município realiza anualmente a tradicional “Festa do
Milho”, evento que atrai turistas de todo estado para degustarem deliciosas guloseimas derivadas do cereal
como pamonha, curau, sopa paraguaia, sorvete, bolo e o próprio milho.

A festa que ocorre anualmente no segundo sábado do mês de abril surgiu no ano de 2007 e este ano
completa sua 11ª edição, com público esperado de mais de 10.000 pessoas. O objetivo do evento é
enaltecer a importância do milho na cultura agro desenvolvimentista do estado de Mato Grosso.

Em razão da importância desse grão na economia do município, do estado e do Brasil foi instituído através
da Lei Municipal n. 939/2011, no calendário municipal, a supramencionada festividade.
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Com o presente projeto de Lei, além de alavancar o turismo regional propiciando aos visitantes a experiência
de conhecer as belezas naturais de Sapezal, é uma alternativa de geração de emprego e renda para a
população local.

Nestes termos é que apresento este projeto para a consideração dos nobres Pares desta Assembleia
Legislativa.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Março de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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