
 
 

PODER LEGISLATIVO 

CÄMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

 

 

 

 
Rua Mato Grosso Nº.107 – Centro -  CEP 78800.000  - Fone 436-1224/1165 – CNPJ 01.975.572/0001-59 

Email cpoxoréo@vsp.com.br  – Estado de Mato Grosso 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 010 

PROTOCOLO Nº_____/2019 

Autor: Vereador – Antônio Carlos Ramos Neto 

 

     

   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Antônio Carlos Ramos Neto apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS 

ao Srº Michael Richard Delgado de Oliveira, nascido no dia 12 de 

março de 1996, no município de Poxoréu - MT, filho de Manuel Messias de 

Oliveira e Fabialeia Delgado. Ele é um futebolista brasileiro que atua como 

atacante, e atualmente defende o Goiás. 

 

                      Ressalta-se que Michael é um destaque do Goiás, 

entrementes, ele teve uma trajetória muito complicada até chegar no 

futebol profissional. O caso de Michael envolveu drogas, álcool, assaltos, e 

quase encerrou precocemente a carreira do talentoso atleta. 

 

                             Destarte, é imperioso mencionar que antes de chegar 

no time Goiás, Michael jogava na várzea e recebia cerca de R$ 20,00 

(vinte reais) por partida. Além disso, naquela época, possuía grande 

dependência com álcool e entorpecentes. 

 

   Com efeito, Michael é um exemplo de jovem que deu a 

volta por cima do vício e se tornou um grande ícone do futebol. Ele é um 

grande exemplo para os jovens do nosso município e de todo o nosso 

país. 
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   Denota-se que um menino do interior do Estado de Mato 

Grosso além de conseguir vencer o vício, com sua garra e coragem 

tornou-se um talentoso atleta. 

   

                           Assim, não há dúvidas que Michael faz jus a presente 

moção de aplauso, posto que é um exemplo de um rapaz humilde, 

corajoso, e que com a sua fé e determinação conseguiu vencer os 

obstáculos que a vida lhe impôs, logo, deixa sua história de vida para 

todos nós. 

 

                              Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa do Srº Michael Richard 

Delgado de Oliveira, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta 

ocasião esta justa homenagem. 

 

                           A você, Michael, nosso agradecimento, nosso 

reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                  Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos 09 dias do mês dezembro de 2019. 

 

 

Vereador Antônio Carlos Ramos Neto 

“Dr. Carlinhos Valim” 

  


