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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao PEÃO DENIVALDO ALMEIDA SANTANA,
conhecido como "CARREIRINHA", por vencer a prova de montaria em cavalos na
Festa da Cultura Sertaneja, 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 toda a população Sul-Mato-Grossense, congratula o peão Denivaldo
Almeida Santana, conhecido como 'CARREIRINHA', por vencer a prova de montaria
em cavalos na Festa da Cultura Sertaneja, no município de Três Lagoas.
 
A Festa da Cultura Sertaneja aconteceu durante o feriado prolongado no rancho West
Country, às margens do rio Sucuriú em Três Lagoas de 10 a 13 de outubro.
 
O competidor de Paraíso das Águas venceu a montaria em cavalos, na festa da
Cultura Sertaneja, recebendo o prêmio de R$5.000,00 ( cinco mil), das mãos do
Deputado Estadual Eduardo Rocha, que estava presente no evento.
 
A festa trouxe de volta a Três Lagoas o rodeio em cavalos e montarias, trazendo os
amantes de rodeio tradicional para uma grande festa.
 
Renovando os votos de pleno êxito, parabenizo mais, uma vez, peão Denivaldo
Almeida Santana, e justifico assim a apresentação desta Moção de Congratulação,
esperando contar, desde logo, com o imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 16 de outubro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
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Enviar para:
Sr. Denivaldo Almeida Santana.
Rua: Maria Luíza de Rezende nº 301.
Paraíso das Águas-MS.


