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CÂMARA

O Vereador que esta subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V e § 2º
do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Rádio Cultura FM 105,5, na pessoa
do seu Diretor Geral Nestor Machado Júnior, extensiva à sua produção
técnica, pela iniciativa da realização da LIVE TBT TABOADÃO, na noite
do dia 01 de maio de 2021.
Em tempos de isolamento social em virtude da
pandemia, onde os eventos com aglomeração estão expressamente proibidos, a
realização de Lives (transmissão ao vivo) têm sido frequentes para divulgar
produtos, serviços e ideias. Temos assistido a vários tipos de eventos sendo
realizados através desta técnica, especialmente shows com artistas da música,
que alcançam um público muito grande.
Nesta oportunidade queremos parabenizar a
iniciativa da Rádio Cultura FM de nossa cidade, que entendendo o momento
em que estamos vivendo, buscou relembrar o maior evento festivo de nosso
Município, que é a Festa do Peão de Boiadeiro. A festa do peão, que há dois
anos não vem sendo realizada devido a pandemia, neste ano estaria
completando 52 anos de fundação. A última edição aconteceu no ano de 2019,
quando foi comemorado o seu cinquentenário com muitas homenagens,
especialmente aos Pioneiros, que é o grupo fundador da festa.
A Live TBT Taboadão, que teve a duração de
cinco horas, foi transmitida simultaneamente pela página da Cultura FM no
Facebook e na sua conta no YouTube, momento em que os seguidores dos
perfis pode reviver momentos inesquecíveis da nossa festa do peão, interagir
através de mensagens e deixar suas curtidas.
A equipe responsável pela realização da Live
se utilizou de várias edições da festa do peão, selecionando algumas finais em
touro e cavalos, narradas por grandes nomes do cenário nacional do rodeio, em
especial trazendo a nossa memória a voz inesquecível do saudoso Zé do Prato.
O ano de 2007 deu início a Live, mas foram revividos também, momentos das
edições de 2006, 2016, 2017, 2018, 2019 e do ano de 1991, com o saudoso Zé
Prato.
A última semana, que compreende o final do
mês de abril e início do mês de maio, foi literalmente dias de TBT, que tem o
significado de quintas para relembrar. Não somente a quinta-feira, mas todos
os dias em que normalmente ocorria a festa do peão de nossa cidade, foi

possível verificar o registro das lembranças que os aparecidenses e visitantes
vivenciaram nos 50 anos de festa, ao mesmo tempo em que era visível a saudade
que estavam sentindo.
Percebendo este sentimento saudosista de
todos os apaixonados pelo rodeio e por nossa festa do peão, a Cultura FM, que
desde de 2015, juntamente com a Bacana Eventos, eram os responsáveis pela
realização da festa, teve a ideia de realizar esta Live, com o intuito de amenizar
um pouco a saudade.
Com isto, as 20 horas do último sábado,
01/05/2021, teve início a Live TBT Taboadão, com muitas pessoas assistindo e
recordando durante cinco horas, momentos inesquecíveis do nosso maior
evento festivo, cuja gravação fica disponível para acessos posteriores.
Este Vereador, que acompanhou aquela
transmissão, não poderia deixar de apresentar esta singela homenagem, em
reconhecimento à iniciativa, que foi amplamente assistida por familiares e
amigos.
Que se dê ciência desta Moção ao senhor
Nestor Machado Júnior, Diretor da Cultura FM, aos responsáveis pela produção
técnica, Samuel Ferreira, Gustavo Dias e Dhouglas Henrique, de maneira a
reiterar os nossos cumprimentos pela brilhante iniciativa da realização da Live
TBT Taboadão, como forma de relembrar e amenizar a saudades da gloriosa
Festa do Peão de Boiadeiro de nossa cidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de maio de 2021.
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