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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Geovane de Souza Conceição, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS 

ao Sr. Pedro Pereira Lopes, conhecido popularmente como “Galo”, 

nascido no dia 29/06/1972, filho de Ademar Lopes Trindade e Helena 

Pereira Lopes, sendo natural de Poxoréu – MT, onde reside até os dias 

atuais. 

          Com efeito, ressalta-se que desde muito novo possui 

como sua grande paixão, o esporte. Logo, no ano de 1990 começou a se 

dedicar ao Esporte Futsal e ao Futebol e, juntamente com seu parceiro 

Sebastião, montaram o seu primeiro time “Milla”. 

 

                                 Destarte, não se pode olvidar que ele participou da 

segunda copa internacional de futebol na cidade de Sorocaba- SP no ano 

de 2016. Participou, também, da Segunda Copa Sul-Americana de Futebol 

em São Paulo no ano de 2018 com a Escolinha “Diamante Verde”. 

 

       Ademais, com sua grande paixão e amor pelo esporte, 

foi dirigente de equipes do Troféu da Juventude, ajudando muitos jovens 

que se encontravam no caminho errado. Atua voluntariamente como 

dirigente de times, pois tem amor pelo que faz e sua maior felicidade é 

ver o sorriso no rosto de jovens e crianças que fizeram parte de sua vida. 
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   Esse ano atuou como dirigente de um dos times mais 

conhecidos na cidade, qual seja: “Cruzeiro”.  É notório que nosso 

homenageado possui muitas histórias acerca do esporte em nosso 

Município e que, sem dúvidas, fizeram a diferença na vida de muitos 

jovens. 

              

                          Outrossim, não se pode  olvidar que nosso 

homenageado em muito contribuiu em prol do nosso Município de 

Poxoréu- MT. 

                  Destarte, por meio dessa singela homenagem, 

gostaríamos de reconhecer a importância de ser um profissional dedicado 

e que faz a diferença no meio da juventude de Poxoréu. 

 

  Assim, podemos concluir a presente homenagem com 

uma frase que muito se assemelha ao nosso homenageado: “O Esporte é 

uma lição de vida, pois é perdendo que se aprende a conquistar uma 

vitória”. 

                        

                        Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores 

que temos encontrado na pessoa do Sr.Pedro Pereira Lopes, temos a 

grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem.  

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

aos 25 dias do mês de novembro de 2019. 

 

           Vereador Geovane de Souza Conceição 


