
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Centro Legislativo Ver. Otaviano Noronha

PROJETO DE LEI Nº ____/2022.

LEI Nº________DE_______DE______________________DE____________

Denomina  de NAPOLIÃO  FERREIRA  MARQUES,  a  cabine  de 
transmissão de narradores de rodeio, localizada na cancha de 
laço Airton de Freitas Ferreira  no Parque de Rodeios e Eventos 
Jorge Dariva, em Osório e dá outras providências.       

Art. 1º Denomina de Napolião Ferreira Marques, a cabine de transmissão de narradores de  
rodeio, localizada na cancha de laço Airton de Freitas Ferreira no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva  
em Osório, Rio Grande do Sul. 

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

Gabinete do Prefeito em _____________________________.

Roger Caput Araújo
Prefeito

Sala das Sessões em ____de_______________de 2022_.

Câmara Municipal de Vereadores de Osório – RS, Av. Jorge Dariva, 1211, Centro – 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Napolião  Ferreira  Marques,  nasceu  em  29  de  setembro  de  1931,  filho  de  Fernando 

Ferreira Marques e Adélia Oliveira Marques, naturais de Osório. Nasceu na Fazenda da Fortaleza, onde  

permaneceu até seus 26 anos,  casou com Iolanda Souza Marques,  teve três filhos,  Magali,  Rosimari  e 

Heltom,  cinco netos e  um bisneto.  Formou uma família  que o orgulhava  muito.  Em 1960 foi  um dos  

fundadores do Piquete de Laçadores Dico Amador Marques com sede em Passinhos, que mais tarde passou  

a chamar-se Piquete de Laçadores Mathias Velho Pacheco, do qual foi Patrão por sete anos. Participou das  

comissões organizadoras de vários Rodeios Crioulos Internacionais de Osório, em muitos como narrador.  

Na competição de laço, em Rodeios do Rio Grande Sul e em Santa Catarina, sagrou-se campeão em vários  

deles, sendo que em 1980 no Rodeio Crioulo de Vacaria, ele e seu grande amigo Airton Ferreira, um dos  

maiores tradicionalistas da região, tiveram a felicidade e competência de serem campeões nacionais de 

laço.  Em  1994,  recebeu  do  prefeito  e  autoridades  da  cidade  de  Sombrio  em  Santa  Catarina,  uma  

homenagem por  colaborar  com os  rodeios  daquele  município.  Do  GTG Aldeia  dos  Anjos  de Capivari,  

recebeu um título por suas participações e também com muito orgulho, homenagens dos municípios de  

Cidreira, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Em 1996, com um grupo de amigos, fundaram o PTG 

Fernando Ferreira Marques, em reconhecimento a um grande tradicionalista, seu pai, do qual foi patrão, e  

em setembro do mesmo ano, foram campeões da Taça Farroupilha, realizada em Osório. Em sua terra natal 

Osório, recebeu dos coordenadores do Rodeio Crioulo de 2003, um troféu pelo reconhecimento por suas  

atuações no meio tradicionalista. Na década de 70, unindo o trabalho à paixão, Napolião esteve à frente do 

restaurante  no  CTG Estância  da Serra,  transformando o  espaço  em um palco  para  o  tradicionalismo,  

tornando-se ainda mais atuante na causa, onde fez grandes amizades para toda sua vida. Mais tarde, em 

parceria com seu cunhado Gica, participou como leiloeiro rural, em vários remates na região. “Alguém 

pode ser feliz igual a mim. Mais, não!” Napolião Ferreira Marques(1931-2020)

Sala de sessão_______________________

Vereador Ricardo Bolzan.

Bancada do PDT
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