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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS
LAGOAS, Sr. Ângelo Chaves Guerreiro, em razão da 31ª Festa do Folclore, realizada
nos dias 15 a 18 de agosto, no município de Três Lagoas.
 
A Moção de Congratulação deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
ESTADUAL EDUARDO ROCHA, em nome de seus Pares e representando o
sentimento de todo o povo Sul-Mato-Grossense, congratula o EXMO. PREFEITO
MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, Sr. Ângelo Chaves Guerreiro, em razão da 31ª Festa
do Folclore, realizada nos dias 15 a 18 de agosto, no município de Três Lagoas.
 
O primeiro dia de festa, na quinta-feira (15), já começou superando as expectativas
com um público de mais de 5 mil pessoas. Nesse dia, a população pode contar com a
apresentação da Banda Marcial 'Cristo Redentor', apresentação 'Bumba meu boi' com
a participação do prefeito Angelo Guerreiro. A Banda Facmol, de Pereira Barreto - SP
encerrou a primeira noite que teve também diversas apresentações culturais com a
participação de alunos de escolas municipais e instituições sociais.
 
Na sexta-feira (16), com um público superior a 7 mil pessoas, a noite foi marcada pela
apresentação do Núcleo de Música da Diretoria de Cultura com a participação da
cantora Andreia do grupo 'Os Caçulas', Orquestra Municipal de Violas, Projeto
Musicalizando Talentos e o Grupo Musical da Cultura. O projeto 'Gaúcho é Tradição'
uniu Gaúcho da Fronteira e o Grupo Tradição em um show lindo que contagiou o
público presente.
 
Já na noite de sábado (18), houve recorde de público do evento, com o registro de
mais de 15 mil pessoas. Antes da atração principal da noite de sábado, a Diretoria de
Cultura promoveu uma sequência de apresentações artísticas e culturais, desde os
admiradores de tango argentino, 'kzadas' ciganas, aplaudidas duplas regionais
sertanejas, como Zé Augusto e Santiago.
 
No domingo (19), último dia de festa, o público presente, estimado em mais de 8,2 mil
pessoas, teve oportunidade de almoçar no local, participar das atrações da praça de
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recreação e assistir, no início da noite,  às apresentações da Camerata Municipal de
Três Lagoas e show da Banda Ottoni. O encerramento da noite ficou por conta da
dupla sertaneja Victor Gregório e Marco Aurélio, de Campo Grande.
 
Além de shows, a festa teve ainda 30 barracas de gastronomia que são destinadas as
entidades filantrópicas da cidade e 60 barracas de artesanato.
 
Assim, os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
apresentam esta singela homenagem, ao tempo que rogam para que sejam aceitos
seus votos de admiração e respeito.
 
Renovando os votos de sucesso na trajetória, parabenizo mais uma vez o EXMO.
PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, Sr Ângelo Chaves Guerreiro, justificando
assim a apresentação desta Moção de Congratulação, esperando contar, desde logo,
com o imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 20 de agosto de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Sr. Ângelo Chaves Guerreiro.
Prefeitura Municipal de Três Lagoas.
Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667, Bairro: Centro.
CEP: 79601-090. Três Lagoas - MS.


