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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 ao Peão de Rodeio – Luiz Fernando Oliveira da Silva –
Taturana, pelo encerramento da carreira após 12 anos como profissional do
esporte.
Aparecida do Taboado é um município
privilegiado; constituído por pessoas que fazem questão de representar bem o nome
desta cidade, pelos mais distintos lugares e maneiras.
Luiz Fernando Oliveira da Silva, natural de
Campina Verde - MG; nasceu em 27 de abril de 1989, como filho do casal Maria
Suelene Borges da Silva e Genivaldo Aparecido da Silva, e é casado com Maila
Barbosa André e pai de Luiz Fernando Barbosa Silva. Já na tenra idade se mudou
para Aparecida do Taboado, escolhendo nossa terra para aqui viver e fazer amigos.
Luiz Fernando, carinhosamente conhecido por
Taturana, é de família simples, porém, honrada e que tem como princípios o
trabalho, a dignidade e a honradez. Amante do “rodeio” e fez deste esporte sua
profissão.
Iniciou a carreira no rodeio em 2008, na cidade
de Paranaíba e ao longo destes 12 anos teve uma caminhada de glória e também,
com momentos de dificuldades, contusões, momentos esses superados com muito
esforço e apoio de amigos e familiares.
Luiz Fernando foi campeão em vários rodeios do
Brasil, entre eles ganhou dois carros, sendo em 2013 na cidade de Cassilândia-MS e
em 2015 em Fernandópolis – SP. Além dos carros, o nosso homenageado ainda
conquistou 10 motos e vários prêmios em dinheiro. Foi também finalista seis vezes
em Aparecida do Taboado.
No dia 05 de maio de 2019, na Festa de 50 Anos
do Taboadão, já decidido que estaria se aposentando nessa profissão, Taturana
aceita o convite para participar do desafio em prol do Instituto Promocional “Dom
Afonso Maria Fusco. O Touro escolhido foi o Chileno da Cia Bonança que também
estava encerrando a sua carreira. A montaria emocionou o público presente, que
aplaudiu a apresentação, sendo que o peão Taturana permaneceu os oito segundos
sobre o animal, dando um espetáculo e atingindo com louvor o objetivo do desafio.
Decorridos doze anos de uma carreira
promissora, o homenageado decidiu por deixar o mundo dos rodeios após presenciar
um trágico acidente durante uma montaria, culminou na morte de um de seus
melhores amigos.
Como resultado do seu trabalho, Taturana
conseguiu adquirir alguns bens e a partir de então passará a cuidar de seus próprios

negócios, sem se esquecer dos momentos bons vividos no mundo do rodeio e
também de fatos tristes que o levaram a tomar a decisão de se aposentar nesta
carreira.
Nesta singela homenagem, quero expressar todo
o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pela alegria proporcionada a todos os
aparecidenses por esta brilhante carreira, encerrada na 50ª Edição do Taboadão, com
o sincero desejo de que o sucesso o acompanhe nesta nova trajetória.
Que se dê ciência desta Moção ao homenageado,
aos seus familiares, acrescentando que este Vereador sente-se orgulhoso ao
homenageá-lo, desejando que todos os seus esforços e que seus ideais sejam
alcançados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 20 de maio de 2019.
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