
PROJETO DE LEI Nº 4747/2018 

 

 

 

Altera a Lei nº 6.850, de 3 de dezembro de 2013, 

modificada pela Lei nº 7.442, de 13 de março de 

2017, que “Institui, no Município de Patos de 

Minas, a Festa do Povo na Praça”, incluindo o 

Festival de Pratos Típicos de Milho na 

FENAPRAÇA. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 

 

Art. 1º Fica acrescentado os §§ 1º e 2º ao art. 1º da Lei nº 6.850/2013, 

modificada pela Lei nº 7.442/2017, com as seguintes redações:  

 

“Art. 1º....... 

 

§ 1º Dentro das solenidades da Festa do Povo na Praça - FENAPRAÇA, 

será realizado também o Festival de Pratos Típicos de Milho, sob a responsabilidade do 

Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater, 

Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM e organizações não governamentais.  

§ 2º O Festival de Pratos Típicos de Milho deverá ser organizado nas 

mesmas características dos festivais já realizados anteriormente”. 

 

Art. 2º Acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 6.850/2013, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 3º ....... 

 

Parágrafo único: A exploração do comércio prevista no “caput” deste artigo 

não se aplicará ao Festival de Pratos Típicos do Milho”.  

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 de maio de 2018. 

 

 

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA 

Vereador 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

Até o ano de 2017 e há mais de 30 anos, o Festival de Pratos Típicos de 

Milho vinha sendo realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais, juntamente com a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-

MG) e a Prefeitura Municipal, na ocasião das comemorações de aniversário da Cidade 

de Patos de Minas, como parte da programação da Festa Nacional do Milho - 

Fenamilho. 

 Porém, neste ano de 2018, o Sindicato de Produtores Rurais decidiu não 

mais realizar o festival. Diante disso, este projeto de lei visa tornar oficial a realização 

do Festival de Pratos Típicos do Milho nas comemorações da Festa do Povo na Praça - 

FENAPRAÇA, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer do município de Patos de Minas, em parceria com outras instituições. 

E assim, ao tornar o Festival de Pratos Típicos de Milho como parte 

integrante do calendário oficial dos eventos da cidade de Patos de Minas, a matéria 

legislativa busca ainda manter esta tão honrosa tradição das famílias de Patos de Minas,  

Pelas razões expostas, o autor pede o apoio de todos os Vereadores para 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 


