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LEI Nº 574, DE 11 DE AGOSTO DE 2015. 

Institui o Hino Municipal e dá outras providências. 

 
 
 
   ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de União do Sul, 
Estado de Mato Grosso. 
 
   “Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei”:   
 
 
   Art. 1º - Fica instituído o Hino Municipal de União do Sul, de 
conformidade com a letra, a partitura e o conteúdo sonoro da gravação original, que integram 
a presente lei. 
 
    § 1º. A composição da letra, o arranjo e a regência da música do Hino de 
União do Sul é de autoria do maestro e compositor Sr. Osório Ferrarezi, também reconhecido 
como “Itapuã Ferrarezi” ou “Maestro Itapuã”. 
 
   § 2º. A produção sonora e direção de estúdio é do Sr. Ricardo Bocardi. 
 
    Art. 2º - O hino municipal é de execução obrigatória em todas as escolas 
e creches situadas no município, bem como em eventos cívicos, político-administrativos, 
culturais, desportivos e festivos de natureza pública, e de execução facultativa em eventos 
privados. 
 
   Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
   GABINETE DO PREFEITO, União do Sul - MT, 11 de agosto de 2015. 
 
 

 

             ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS 
                       Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
(Lei nº 574, de 11/08/2015) 

  Registre-se e Publique-se: 
  União do SuL,____/____/____  

 
 
            ERINEU DIESEL 
    Secretário de Administração 
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HINO MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL 
 
 

Brava gente de sangue e de raça 
De coragem e determinação 
Uniram-se no Sul e vieram 

Para o norte desbravar o sertão. 
 

Transpondo dificuldades 
Unidos na paz e no amor 

Construíram a comunidade 
Com batalha virtude e labor. 

 
 

Refrão (2 vezes) 

Pecuaristas, Madeireiros 
Sob o céu estrelado e azul. 
Lavoristas, Seringueiros, 

Implantaram a União do Sul. 
 
 

Sua gente hoje alegre trabalha 
Desfraldando o futuro por vir 

De esperança o prêmio a medalha 
Da vitória a razão do sorrir. 

 
Recebendo de braços abertos 

Quem visita e quem vem pra ficar 
Tão menina e futuro tão certo 

Teu progresso não pode parar. 
 
 

Refrão (2 vezes) 

Os teus filhos, verdadeiros 
Agradecem o teu céu azul 
Que do alto teus luzeiros 
Iluminam a União do Sul. 

 
 
Letra e Música: Itapuã Ferrarezi. 


