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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 Leônidas Machado Barcelos, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS 

ao Senhor  Celio Ferreira Nemes, nascido no dia 21 de junho de 1965 

na cidade de Guiratinga, tendo como genitores o Sr. Domingos Nemes de 

Assunção e de Eni Ferreira Nemes.  

        Cumpre mencionar que o Srº Célio chegou no 

Municipio de Poxoréu aos 10 ( dez) anos de idade, sendo que trabalha 

como moto-taxista em nossa cidade. 

                             É de suma importância mencionar que as pessoas 

conhecidas popularmente como “Papagaio, Bicudo, cabeção e Bigode” 

foram os pioneiros em nossa querida cidade, os quais deram inicio a 

fundação de moto-taxistas. 

     Assim, é de suma importância ressaltar que o 

nosso homenageado Célio, na presente data, representa todos os moto-

taxistas do nosso município, bem como aqueles que já partiram dessa 

vida, mas que estão em nossa memória e em nossos corações. 

        Destarte, vale mencionar a admirável função que os 

moto-taxistas exercem em nosso município, posto que proporcionam total 

atendimento a população. 
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  É notório que nosso homenageado é um exemplo de um 

homem trabalhador, dedicado, atencioso e um profissional por excelência. 

 

                     Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa de Celio Ferreira Nemes, que 

nesta presente data representa tão bem os demais moto-taxistas de 

nosso município, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta 

justa homenagem. 

 

                     Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 04 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

Vereador Leônidas Machado Barcelos 

  


