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"Dispõe sobre Voto de Congratulação e Lou 
P ROVADO 

Excelentíssimos Membros da Mesa 

Excelentíssimos Vereadores 

LEONARDO BOLOGNA, vereador desta Câmara Municipal, respeitosamente 

APRESENTA, nos moldes da alínea "c", § 1° do Artigo 222 do Regimento Interno, combinada com os 

parágrafos 2°, 3°, 4° e 5° do aludido "caput" regimental, a presente "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E 

LOUVOR" a munícipe OUVIA CALSEVERINI IANEZ por conta dos vários serviços prestados ao 

município, representando e levando o nome de Tabapuã a várias localidades. 

A homenageada é merecedora da presente moção, vez que desde seus 7 anos de 

idade, vem se destacando em competições de 3 tambores, em eventos de todo o Estado, sendo assim, 

exaltando o nome de nosso município e conquistando vários feitos, se tornando um orgulho para a 

nossa cidade. 

Olivia iniciou seus treinamentos em 2014, sendo que foi a partir de 2015 que 

começou a disputar as provas e ganhar destaque em sua área. 

No total Olivia competiu em 20 rodeios na Categoria Mirim sendo finalista em todos; 

foi campeã em 7 rodeios, vice campeã em 8, terceira colocada em 3, um quarto e um quinto lugar. 

Entre vários feitos conquistados, uma de suas maiores conquistas foi ter sido 

campeã do maior rodeio da America latina, o Rodeio de Barretos, neste ano de 2017, sendo campeã 

nas noites dos dias 19 e 20 na categoria jovem até 11 anos, e campeã nas noites do dia 21 e 22 na 

categoria mirim até 9 anos, sendo que neste ultimo dia , nossa estrela ~e T~bapuã , b~ todos os 

recordes do dia, dentre tod s as categorias. 0-- r 
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Em seu vasto currículo, Olivia ainda coleciona o um primeiro lugar no Rodeio de 

Tabapuã de 2015, sua terra natal, sendo que neste dia, a homenageada emocionou toda a platéia, com 

um verdadeiro espetáculo dentro da arena. 

Hoje em dia Olivia está com 9 anos, com tão pouca idade, já coleciona 88 troféus, 4 

fivelas de campeã, 5 bicicletas e conquistou em premiação até o presente momento, R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) . 

Pelo exposto, considerando ser justa e oportuna a presente MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO E LOUVOR, rogo a aprovação dos Senhores Vereadores, e sua inserção integral 

nos anais deste Legislativo.-

Seja cópia da presente enviada a Sraº. OUVIA CALSEVERINI IANEZ 

Termos em que; 

P. Deferimento. 

ustavo Antonietti 
Assessor Legislativo 

RG: 23.644.351·3 


