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APROVA:

Art. í" - Frca a Vaquejada e Cavalgada mais suas respectivas expressões artístico-

culturais elevadas à condição de manifestação cultural Municipal e de patrimÔnio

imaterial do Município de Barreiras, estado da Bahia.

Art. 20 - A Vaquejada e Cavalgada bem como suas expressóes artistico-culturais

passão a ser consideradas manifestaçóes da cultura municipal

Art. 30 - Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo

Art.4" - Ficam revogadas as disposições em contrário

Sala das sessões. 07 de Novembro de 2017
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Considerada patrimônio cultural do Estado da Bahia através da aprovação da
lei no 20.983/2014 de autoria do Deputado AdolÍo Viana, a vaquelada é uma
atividade competitiva, com características de esporte. de origem nordestina.

As Vaquejadas são consideradas, "GRANDES EVENTOS POPULARES"
deixando de ser uma simples manifestação cultural nordestina, e atraindo um
excelente público onde quer que aconteça

Historiadores apontam que desde 1874 há indicios desta atividade no Brasil
apontando que no Estado do Rio Grande do Norte foi o primerro em píomover
este tipo de competição. Como cita o escritor Jose de Alencar a ,,PUXADA DE
RABO DE BOl" iá acontecia em Estados como Ceará Piaui, Paraiba e Rio
Grande do Norte já que possuem semelhanças climáticas, economicas e
sociars.

Diante da rmportância econômica e cultural deste tipo de evento, peÇo o apoio
dos nobres pares para aprovação da presente proposição para que esta
atividade venha proporcionar o aumento da economra local e preste uma
singela homenagem a todos os vaqueiros do nosso municipro e regtào

Diante
proposição à análise e aprovação desta

Sala das Sessões. 07 tle Novembro 2017.

do acima exposto. submete-se esta
Casa Legrslativa.
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