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Assunto: apresenta moção de aplausos e congratulações para o Prefeito, Vice-

Prefeita, Primeira Dama, Comissão Organizadora e servidores envolvidos 

no evento “Novais Rodeio Show”, realizada entre 19 a 21 de maio de 

2022, no Município de Novais, em razão da comemoração do aniversário 

de emancipação do município.  

Nobre Presidente 

Colenda Câmara, 

Nesta oportunidade apresento Moção de congratulações para 

Prefeito Municipal Sr.  Paulo César Dias Pinheiro, para a Vice-Prefeita Sr.ª Dorceli 

do Carmo Domingues Pinheiro, Primeira Dama Sr.ª Tamyris Brachi Pinheiro, 

Comissão Organizadora na pessoa do seu Presidente Sr.  Manoel Cabrera Peres, e 

todos funcionários envolvidos na realização do evento “Novais Rodeio Show”, 

ocorrido nas datas de 19 a 21 de maio de 2022, no município de Novais, para 

comemoração do aniversário de emancipação do município. 

O rodeio é um dos tipos de festejos envolvendo cultura do 

interior do Estado de São Paulo, principalmente a cultura que envolve folclore 

caipira, como é a festa de peão, é comum e também é uma tradição a sua realização. 

Tal festejo reafirmar a identidade cultural e valores dos munícipes, além de 

promover cultura e lazer. 

Tal evento incentivou e promoveu o turismo e comércio, 

gerando empregos indiretos e temporários no Município e renda, alavancando a 

qualidade de vida dos munícipes. Sendo inclusive um incentivo para o turismo e a 

economia local, se faz necessário a contratação de um profissional do setor artístico 

para o evento, principalmente músicos do tipo sertaneja. 



 

Com a contribuição e competência de cada uma das pessoas 

envolvidos é que foi possível a realização e o desenvolvimento do evento, em que o 

trigésimo aniversário de emancipação do Município foi festejado com organização, 

segurança, brilhantismo, grandeza, elevando com louvor e dignidade o nome do 

Município de Novais. 

   

Em razão do apoio, contribuição, dedicação do Prefeito 

Municipal, Vice-Prefeita, Primeira Dama, Comissão Organizadora e funcionários 

envolvidos no evento “Novais Rodeio Show”, realizado em 19 a 21 de maio de 

2022, em comemoração à emancipação do Município de Novais, caros colegas, é 

que se faz necessário registrar a presente moção, registrando o sucesso do evento 

que muito enalteceu a nossa cidade e seus munícipes, orgulhando toda a sociedade 

local. 

 

   Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente 

nos termos regimentais. 

 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 03 de junho de 2022. 
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