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Proposição Eletrônica nº 6691

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃO
ASSISENSE AO SENHOR LUIZ ROGÉRIO PAITL

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS,  no uso de suas
atribuições  legais  e  de  conformidade  com o  que  dispõe  o  Artigo  35,  Inciso  III,  da  Lei
Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica  outorgado  ao  Senhor  Luiz  Rogério  Paitl,  o  Título  Honorífico  de  Cidadão
Assisense.

Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a
ser determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em 21 de outubro de 2019.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – Gordinho da Farmácia
Vereador - PRB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde já,  queremos salientar  a todos,  que esta homenagem é a mais
importante  e  significativa  que  o  Município  pode  prestar  evidentemente  àqueles  que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade,
como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo,
como é o caso do Senhor Luiz Rogério Paitl.

Filho  do Senhor  Wilson Paitl  e  da Senhora Aparecida Conceição Paitl,
nasceu no dia 05 de julho de 1974, na cidade de Tarumã, Estado de São Paulo. 

Casado  com a Senhora Diana Cristina  Pereira,  tem duas filhas,  Maria
Clara e Karen.

Passou sua infância na Usina Nova América, onde seu pai foi Diretor, por
mais de 30 anos.

Junto com sua família mudou-se para a cidade de Assis, no ano de 1983,
com 9 anos.

Rogério Paitl  sempre gostou de esportes, jogava futebol (goleiro)  e por
muitos anos jogou também em jogos regionais de basquete.

Teve  várias  oportunidades  para  estudo,  por  sua  vez  começou  duas
faculdades (Processamento de Dados e Administração), mas nenhuma concluída.

Foi através de seu pai, Sr. Wilson, que teve a influência e início da paixão
pelos  Rodeios,  possuindo  alguns  touros  e  sua  primeira  arena  construída  e  totalmente
arquitetada pelo seu pai.

Na  década  de  90,  a  Cia  de  Rodeios  Rancho  Primavera  iniciou  suas
atividades, como uma empresa voltada exclusivamente para a produção e realização de
rodeios, tendo como principal objetivo a valorização e o reconhecimento do esporte.

Anos  depois,  Rogério  Paitl  se  tornou  comentarista,  transmitindo  como
ninguém, o conhecimento e a emoção das montarias, através de suas sábias palavras.

No ano de 2013, Rogério Paitl idealizou o Circuito Rancho Primavera, com
um formato novo para o Brasil  nos modelos das grandes competições americanas.  Um
modelo com etapas pré determinadas, os melhores peões, melhores boiadas, as melhores
estruturas e grandes marcas. Atualmente são realizadas aproximadamente 40 etapas no
ano.

O  Circuito  Rancho  Primavera,  possui  o  maior  canal  do  YouTube  de
Rodeio do mundo (aproximadamente 500 mil seguidores) e já são mais de 100 milhões de
visualizações.

Além  de  Rogério  Paitl,  o  Circuito  Rancho  Primavera  possui  equipe
completa,  com  assessoria  de  imprensa,  fotógrafo,  produtores  de  vídeos,  designers  e
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geradores  de  conteúdo,  que  levam  o  máximo  de  informações  sobre  cada  evento  aos
públicos de interesse.

Atletas  referenciais  no  esporte  mundial,  que  se  tornaram  milionários
montando em touros, são gratos a todo esforço e dedicação de Rogério, por ter acreditado
em seus sonhos e os dado a primeira oportunidade.

Assis está muito bem representada, pois Rogério Paitl  leva o nome de
nossa cidade para o mundo inteiro. Nos últimos seis anos, Rogério Paitl  tem liderado a
Associação Assisense de Rodeios, realizando o maior evento de entretenimento da cidade
de Assis, movimentando nosso comércio, fortalecendo nossa indústria e sendo destaque no
cenário nacional, com uma festa de entrada franca.

Esse  breve  histórico  demonstra  o  desenvolvimento  na  vida  pessoal  e
profissional  de  nosso  homenageado,  que  com  certeza,  é  merecedor  das  nossas  mais
sinceras homenagens.

Desta  maneira,  com esse breve relato,  entendemos que o trabalho do
Senhor Luiz Rogério Paitl, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão é
que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos declará-lo
Cidadão Honorário Assisense.

SALA DAS SESSÕES, em  21 de outubro de 2019.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – Gordinho da Farmácia
Vereador - PRB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 6691.
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