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Paraguaçu, 17 de julho de 2020

MENSAGEM DO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 006/2020

Senhor Presidente, j
~

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, anexo, para exame dessa
egrégia Casa Legislativa, o Substitutivo ao Projeto de Lei n° 06/2020 que" Declara o
Município de Paraguaçu, a "Capital do Terno e dá outras providências".

Justificação: A "Capital do Terno, tem cerca de mais de 21 mil habitantes. A
cidade situada no Sul de Minas faz jus a esse título por sua ampla produção e venda de ternos e
recebe durante todo o ano um grande movimento de compradores no atacado e varejo,
estimulados pela enorme produção das mais de 43 confecções instaladas no Município.

As vendas 'de ternos consubstancia fração significativa da economia da cidade,
posto que, é uma das principais vocações econômica do Município, onde a grande da população
economicamente ativa exercem suas ocupações.

Não por acaso, a cidade de Paraguaçu é conhecida e reconhecida como a Capital
do Terno, amplamente divulgado na já conhecida "Feira do Terno", evento que ocorre
anualmente e vem se tornando cada vez mais consolidado. Neste sentido, a aprovação do projeto
de lei que ora apresentamos agregará valores ao exercício dessa atividade tão importante para as
tradições de Paraguaçu, do Sul de Minas, bem como de todo o Estado e do Brasil.

Ao ensejo, renovo a Vos
de apreço e distinta consideração.

Excelentíssimo Senhor
Vereador Andre Romão Nasse
DD. Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu - MG
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N°06/2020

Declara o Município de Paraguaçu, "Capital do
Terno e dá outras providências"

o Povo do Município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica. declarado o Município de Paraguaçu, como" Capital do Terno".

Art. 2° - .Compete ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o
registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de
2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municip

2


