MOÇÃO DE APLAUSO N.º 001/2017
Por proposição dos Vereadores Elizeu Cortez e Eduardo
Torres Oliveira, associando-se a Vereadora Cecilia Nanuzi Pavesi no uso de
suas atribuições inseridas nos dispositivos previstos no art. 100 § 2º inc. VII no
Regimento Interno deste Poder Legislativo, após o indispensável conhecimento do
Soberano Plenário, requer o encaminhamento da presente
MOÇÃO DE APLAUSO
A ser endereçada ao Patrão do CTG – SANTO
AMARO, o Senhor EDENILSON STOCCO DE OLIVEIRA, estendida a toda
sua equipe de peões e colaboradores, pelo brilhante evento realizado nos dias 27, 28 e
29 de Janeiro, 16º Rodeio Crioulo Interestadual promovido pelo Centro de Tradições
Gaúchas – CTG Santo Amaro, do Município de Tibagi.
JUSTIFICATIVA
Representando os sentimentos de toda a
comunidade e também em nome do Poder Legislativo do Município de Tibagi, tenho
a honra e a satisfação nesta oportunidade de reafirmar que as raízes da Tradição Riograndense estão cravadas eternamente em solos Tibagianos, prova disso foi o evento
promovido com pleno sucesso pela atuante diretoria do Centro de Tradições
Gaúchas - CTG SANTO AMARO, no 16º Rodeio Crioulo Interestadual,
coroado de pleno êxito, mais uma vez atraindo milhares de tradicionalistas e
simpatizantes a este importante acontecimento dentro de nossa cidade, distribuindo
aproximadamente R$20.000,00 em premiações.
Todo evento Cultural deve merecer destaque,
pois propicia a integração social, traz divisas para o município, incrementa o
comércio de nossa cidade, e leva o nome de Tibagi a varias cidades e estados, pois
como sabemos, o evento também contou com a participação de mais de 40 CTGs, de
varias cidades, formando mais de 150 equipes de laço, divididas nas diversas
modalidades de disputa que envolvem o Rodeio.
São essas as razões, que fazem com que nós os
homens públicos tenhamos a dignidade de reconhecer nas pessoas que realmente
merecem as nossas homenagens mais sinceras.
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