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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

A Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, através dos 
Vereadores que a compõem legítimo representante do povo poconeano apresenta Moção 
de Aplausos ao Senhor Walmir Batista, uns dos idealizadores, extensiva aos 

colaboradores, participantes da abertura oficial do Circuito Matogrossense de MotoCross, 
organizado pela Federação Matogrossense de Motociclismo, com parceria da Secretaria 

Municipal de Turismo, no período de 06 e 07 de abril de 2013, na cidade de Poconé-MT. 
 
A abertura da temporada da competição começou em clima de festa na 

cidade de Poconé. Muitos pilotos de outros Municípios estiveram na abertura, 
demonstrando interesse em fazer parte do certame. A classe se mostrou muito 

equilibrada, o público vibrou com as disputas travadas dentro da pista com muita 
animação, graças aos idealizadores, colaboradores fizeram com que a abertura tivesse o 
resultado espetaculoso, contando com a presença maciça da comunidade que aprecia 

esta modalidade esportiva. 
 

Que seja dado conhecimento deste ao homenageado. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 08 de abril de 2013. 
 
 

 
Vereadora Ornella Falcão 

 

 


