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Assunto: "Moção de Aplausos, para o piloto, Sr. WILLIAM RAMBO do

Município de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso".
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Proponho à Mesa Diretora, nos termos Regimentais desta Casa de Leis,
que seja consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Augusta Casa de Leis,
MOÇÃO DE APLAUSOS, ao piloto, Sr. WILLIAM RAMBO, que ignora os riscos e com
coragem e audácia, representa o Município de Primavera do Leste Estado de Mato
Grosso, nas competições de aviação acrobáticas. Devido ao brilhantismo e excelente

desempenho desse profissional, nosso município se destaca nessa modalidade.

"A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES" DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
representando o pensamento do povo primaverense, pelo presente Instrumento, vem
externar os mais honrosos e efusivos Aplausos como forma de reconhecimento ao

excelente trabalho feito pelo Piloto, Sr. WILLIAM RAMBO que contribui positivamente
para levar o nome do nosso município a nível nacional.
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JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta solicitação uma vez que o Sr. WILLIAM RAMBO, além de nos
representar, em competições Estadual e Nacional vem todo ano se destacando pelo
excelente trabalho ao qual dedica para como profissional e atleta. Primavera do Leste
é uma ótima referência na aviação agrícola devido ao trabalho desenvolvido por
profissionais como o Sr. WILLIAM RAMBO. Não podemos deixar de salientar que o
Piloto Sr. WILLIAM RAMBO, tem uma brilhante história em nossa cidade, onde ele já
nos representou profissionalmente como atleta em competições de aviação
acrobáticas pelo Brasil e também como piloto agrícola. Por isso, em reconhecimento
aos serviços prestados e relevante contribuição para o desenvolvimento do município
de Primavera do Leste -MT na área profissional e do esporte, o homenageamos.

Portanto, sob este viés argumentativo através da presente, encaminhamos esta
justa proposição para apreciação em Plenário.

%

Sala das sessões em 20, de Agosto de 2019.

Ca rioíve ios^ant^
Vereador-PSD
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BIOGRAFIA

William Rambo, nascido em 16 de dezembro de 1983, na cidade de Nova Aurora
no estado do Paraná, casado com Francieli e pai da Luísa e do Guilherme. Veio para o
estado do Mato Grosso em 5 de agosto de 1984, ainda de colo, vindo a residir em
primavera do Leste no ano de 1992.

Já fui office boy, recepcionista de oficina de motos e ajudante de piloto Agrícola
(badéco), até que em 2003 fui para a cidade de Londrina onde iniciei meu curso teórico
de piloto privado e fiz a parte prática em primavera do Leste, no ano seguinte, fiz meu
curso teórico de piloto comercial em Bauru - SP, e até que no ano de 2005 fiz o tão
sonhado curso de piloto Agrícola na cidade de Ponta Grossa - PR, retornando a nossa
cidade para executar tal profissão.

Iniciamos a empresa eu e meu irmão mais velho que já era piloto Agrícola a uns
5 anos e com ajuda de nosso pai. Tudo ia bem até que em 7 de dezembro de 2012 num
terrível acidente aéreo, meu irmão se acidentou, eu com ajuda de mais algumas pessoas
o tiramos inconsciente de dentro de seu avião que fazia pulverização em uma fazenda na
região, hoje ele vive inconsciente, com ajuda de enfermeiros e principalmente de minha
mãe e meu pai. Mas graças a Deus meu irmão do meio pegou gosto pela aviação, e hoje
ele é meu braço direito. Sempre tive gosto pela aviação acrobática, sempre acompanhei
quando podia, mas não tinha condições de participar, pois essas competições não existem
no centro oeste, até que em 2014 consegui comprar meu avião, mas tive muitas surpresas
com ele, pois ele era muito mal cuidado e tive que parar ele por 2 anos para reformá-lo
todo, minha primeira competição foi em setembro de 2016 em Itápolis, não tinha noção
nenhuma de como era, mas a vontade era grande, e fui... fiquei em sexto na categoria
básica, mas valeu muito aprendizado, vim embora e comecei a treinar sozinho, pedindo
dicas via telefone com amigos que fui fazendo, até que conheci um grande amigo e
professor, Camilo Freitas, ele me ajudou muito e continua a me ajudar. Em 2017 fui a
cidade de São João da Boa Vista - SP, onde fiquei em primeiro lugar na categoria Sport no
campeonato paulista, de lá fui para academia da força aérea em Pirassununga onde fiquei
em segundo lugar na Sport no campeonato brasileiro, mas aí meu aviãozinho apresentou
vários defeitos e tive que deixá-lo por SP para refazer tudo de novo, foi desanimador,
mais um ano sem ele... Aí novamente em 2018 sem ter avião, fui a São João da Boa Vista
- SP e peguei um avião emprestado para competir, e consegui ser bicampeão paulista na
categoria Sport, e no brasileiro, meu avião ficou pronto um dia antes, e então fiquei em
quarto lugar no brasileiro. Em 2019 treinei bastante (quem mora no Tuiuiú sabe bem)
recebi a visita do meu amigo e mestre Camilo Freitas juntamente com o pentacampeão
brasileiro da categoria mais alta (uniimited) Francis Barros, me deram muitas dicas, mas
não puderam me acompanhar no campeonato, mas me auxiliaram via WhatsApp, e
consegui ganhar a categoria intermediária!
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