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ESTADO DO RIO GRANBE DO SUL
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BANCADA DO PROGRESSISTAS
SALA SEVERINO SILVEIRA
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MOÇÃO 30t2021

Seúora Presidente,

Os Vereadores signatários desta, solicitam após ouvido o Plenário, na
tbrma regimental, seja encaminhada pela Mesa Diretora desta Casa esta MOÇríO DE
OoNGRATULAÇOnS ao Jovem/Ginete JOÃO FRANCISCO MUfrOZ DELABARY,
representante da Cabanha São Crispim, pela belíssima apresentação em Esteio, na final do
*Fteic íle Ouro", deste ano, conhecido como a"Copa do Alundo dos C.uvalas ()rioulos" 

.

JU STIfICATIVA: João Francisco Mufloz Delabary tem 14 anos, é filho
de Gustavo Loureiro de Souza Delabary e de Fernanda Fernandez Mufioz Delabary e tem uma
irmã, Rafaela Mufloz Delabary. Cabe registrar que seu pai, Gustavo, ginete renornado,
conquistou o Freio de Ouro, prêmio máximo da raça crioula, em 2004, com o cavalo LS
Balaqueiro.

João Francisco percorreu um lindo camiúo Ressâ competição, é um dos
ginetes mais jovens a participar na pista da final do Freio de Ouro. Nessa ocasião, ele montou
uma égua da criação do pai, chamada "Vigia da Jtlarca Antiga".

João Francisco teve enoÍTne responsabilidade ao representar o seu pai,
que até então, era quem participaria daquela prova, e por motivos alheios à sua vontade, não
pôde se fazer presente na data estabelecida.

João Francisco com o ssu entusiasmo, coragem, habilidade, dedicação e
determinagáo, fez o seu melhor, e deu, literahnente, um show no sÊu desempenho, sendo,
consequentemente, reconhecido por todos àqueles que vivem e amarn o meio do cavalo crioulo.

O jovem/ginete emocionou a todos que estavam presentes, assim como
âos que à distância, torciam por ele. João Francisco foi um vencedor, pois com muita raça e força
encarou esse gigante desafio.

Então, cremos que esta moção simboliza o reconhecimento desta Casa
Legislativa a um jovem apenas iniciando uma jornada o que, com certeza, ainda renderá muitos
trofeus, afinal, genetica ele tern!

Sala "Severino Silvei da Cãmara de Vereadores, 13 de outubro de

2021
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