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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao PRESIDENTE DA EMPRESA WEST COUNTRY
RODEIO, Sr. Angelo Guerreiro, pela realização da 1ª edição do rodeio West Country
Rodeio, realizado nos dias 10 a 13 de outubro, 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 Presidente da
Empresa West Country Rodeio, Sr. Angelo Guerreiro, pela realização da 1ª edição do
rodeio West Country Rodeio, realizado nos dias 10 a 13 de outubro, no município de
Três Lagoas.
 
O West Country Rodeio é a primeira edição de um evento que nasceu para resgatar a
tradição do rodeio raiz, com montarias em touros e cavalos, um verdadeiro rodeio à
moda antiga. O rodeio aconteceu nos dias 10 a 13 de outubro no rancho West country.
 
A ideia de fazer o evento no rancho nasceu da parceria entre os organizadores por
dois motivos principais. O primeiro, fazer o evento acontecer justamente no ambiente
verdadeiro do rodeio, o campo, o sítio, enfim, zona rural.
 
Para valorizar o potencial turístico da região, e estar próximo do grande público que
frequenta os ranchos nos feriados e finais de semana.
 
A festa trouxe de volta a Três Lagoas o rodeio em cavalos e atrações como Gene
Fireball, o motoqueiro acrobata norte-americano e a dupla Felipe e Falcão,
completando 30 anos de carreira.
 
Gene Fireball é considerado uma lenda e uma das melhores atrações de arena do
país, com apresentação repleta de pirotecnias, explosões e maluquices incríveis.
 
Renovando os votos de pleno êxito, parabenizo mais uma vez, o Presidente da
Empresa West Country Rodeio, Sr. Angelo Guerreiro, e justifico assim  a apresentação
desta Moção de Congratulação, esperando contar, desde logo, com o imprescindível
apoio dos meus nobres Pares."
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Plenário Deputado Júlio Maia, 16 de outubro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Sr. Angelo Guerreiro
Avenida Antonio Trajano, nº1030.
bairro: Centro. Três Lagoas-MS.
CEP: 79601-902
 
 
 
 


