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RESUMO: A seguinte proposição tem por objetivo incluir o dia 11 de setembro nas 

comemorações dos festejos farroupilhas, devido sua importância histórica dentro da 

Revolução Farroupilha e história do Rio Grande do Sul.  

 

JUSTIFICATIVA DO AUTOR: A semana farroupilha que anualmente é comemorada em 

diversas cidades do estado foi criada com o intuito de manter vivo o orgulho de nossas 

tradições, tendo como data máxima o dia 20 de setembro,( data da tomada de Porto 

Alegre pelos Farroupilhas), a abertura dos festejos oficialmente se dá no dia 13 de 

setembro, data sem representação histórica. 

  No decorrer dos anos a semana farroupilha foi ganhando maiores proporções, devido 

ao amor que o povo Gaúcho tem de sua cultura e orgulho de seu passado, em muitos 

municípios a abertura da semana farroupilha se dá em datas diferentes da abertura 

oficial, recebendo a nomenclatura de Festejos Farroupilhas. 

  Levando em consideração a importância do dia 11 de setembro de 1836 na história 

do RS ( proclamação da República Rio-Grandense pelo General Antônio de Souza 

Netto), data magna que deveria ser comemorada anualmente por todo povo gaúcho, 

mas que hoje praticamente é desconhecida da grande maioria de nossa gente;    

  Tendo em vista a importância do dia 11 de setembro dentro da Revolução 

Farroupilha, e sua proximidade com a abertura da semana farroupilha, venho através 

dessa proposição pedir que seja esse dia incluído nas comemorações dos festejos 

farroupilhas, fazendo do dia 11 de setembro, a abertura oficial dos festejos, devido sua 

forte representação histórica, trazendo ao conhecimento do povo Gaúcho essa data 

tão importante dentro da história do Rio Grande do Sul. 

 

CONCLUSÃO: Espero que os ilustres congressistas, alicerçados nas justificativas aqui 

apresentadas, aprovem a presente proposta, em sendo aprovada, espero ainda que 

seja encaminhado ao próximo congresso tradicionalista Gaúcho a realizar-se em 

Venâncio Aires no ano de 2020. 

 


