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CONCEDE  AO  SENHOR  REGINALDO  DE
A N D R A D E ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder ao senhor REGINALDO DE ANDRADE, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Reginaldo de Andrade, nasceu em 03 de março de 1965, na cidade de Lobato, Estado do Paraná, filho de
Zenaide Lavagnolli de Andrade e Ênio Carvalho de Andrade. Viveu sua infância e adolescência na cidade de
Umuarama e Herculândia, onde a família possui propriedades, mas na sua juventude, com 17 anos de idade
conheceu o Mato Grosso e dois anos depois aos dezenove anos veio definitivamente para o Estado,
erradicando-se na cidade de Denise, onde morou durante 10 anos. Nesta cidade fez muitos amigos e
apaixonou-se pelo Mato Grosso.

Em Denise Reginaldo comprava e vendia gado e por causa dos negócios se mudou para outra região do
Mato Grosso, Terra Nova do Norte, onde viveu mais 10 anos e intensificou sua paixão pela pecuária e o
convívio com animais de grande porte, principalmente cavalos, mulas e gado. Nesta cidade construiu um
grande parque de exposições particular, onde realizava festas e rodeio, posterior a isso começou a participar
de festas de rodeio pelo estado, quando percorreu todo o Mato Grosso na década de 90.

Para Reginaldo o rodeio é uma tradição de tradição de família e sua fonte inspiradora sempre foi seu Avô
Adelino Lavagnolli, um apaixonado pelo rodeio e as festas agropecuárias.

Depois de realizar algumas festas em parceria com um amigo, abriu sua própria empresa, Companhia de
Rodeio Reginaldo Andrade, Aqui sim o Rodeio é Show. Com esta empresa e uma nova fase no rodeio,
Reginaldo Andrade ganhou o chão do Mato Grosso nas festas de exposição dos municípios

1



mato-grossenses. Tornou-se o maior empresário de rodeio do Estado, na época, e impulsionou Mato Grosso
nesta modalidade. Com sua determinação, imaginação, resgate da cultura, carisma e tino para o esporte,
Reginaldo promoveu a ascensão e a descoberta de vários profissionais de rodeio, os quais se tornaram
referencia brasileira e até americana, tais como peões, locutores, juízes.

Reginaldo profissionalizou o rodeio com a implantação de várias regras que tornaram o esporte mais seguro,
ético e profissional; tais como: uso da roseta, do bafômetro, antidoping. Além disso, outra grande
especialidade de Reginaldo Andrade era a valorização dos peões oferecendo os melhores prêmios de rodeio,
foram várias camionetes, carros e motos premiados pelas festas de Mato Grosso.

Mesmo os municípios pequenos e novos tomaram tradição nas festas agropecuária e no rodeio diante da
iniciativa e inovação trazida pela Companhia Reginaldo Andrade. 

Durante décadas Reginaldo Andrade realizou as maiores festas de exposição e rodeio de Mato Grosso,
realizou o rodeio em vários municípios, dos quais destacamos: Guarantã do Norte, Canarana, Campo Verde,
Água Boa, Tangará da Serra, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta.

E algumas delas foram realizadas pelo empresário por anos consecutivos, tais como, Tangará da Serra que
por 10 anos consecutivos o Empresário realizou a festa inovando a cada ano. Com as referencias do rodeio
e das exposições Reginaldo Andrade ficou conhecido nacionalmente como o Bicho do Mato Grosso, e
acumula muitos amigos e admiradores no cenário mato-grossense e brasileiro. Atualmente o Empresário não
atua no mundo do rodeio, pois com as mudanças do cenário de exposições e a comercialização das festas o
mesmo achou difícil cultivar o hobbies e fazer as melhores festas sem perder o referencial, por isso deu um
pause na carreira fazendo a opção de parar no auge, preservando o nome e a referencia. Hoje vivencia o
rodeio como um apreciador.

Mora em Campo Verde desde 2002, onde tem propriedades e cultiva as boas amizades desse mundo do
rodeio, que o tornou tão conhecido, amado e conflitante.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
REGINALDO ANDRADE, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Março de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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