
 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 05/2017 

  

 

         Fundamentado no art. 217 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

REQUEIRO à Mesa Diretora que depois de ouvido o Soberano Plenário, que 

seja encaminhada a presente MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Ilmo. Sr. JOEL DE 

SOUZA LIMA, vazada nos termos abaixo transcritos. 

         Joel de Souza Lima, nascido em Visconde do Rio Branco-MG, em 

24/10/1956, é casado com a Srª Loreni Nicolletti (Professora), tem de três filhos 

uma filha e quatro netos. 

         Chegou a Jaciara no ano de 1973, para residir e prestar serviços no 

município. 

         Trabalhou na propriedade do seu pai como pequeno produtor rural. 

Estudava a noite para poder trabalhar durante o dia. É formado em técnico em 

eletrônica. 

         Trabalhou na TELEMAT por 16 anos, mas sempre envolvido nas 

atividades agrícolas, sendo produtor de cana, leite e gado. Tornou-se sócio da 

CANAVALE (Associação dos fornecedores de cana do Vale do São Lourenço) 

em 1998. Foi Presidente dessa associação, onde permaneceu no cargo por 6 

mandatos consecutivos, de dois anos cada. Entrou para o Conselho de 

Desenvolvimento Rural Sustentável representando a CANAVALE, onde 

posteriormente se tornou presidente, permanecendo por 2 mandatos, onde 

obteve os seguintes ganhos:- Solicitou a criação da Secretaria Municipal de 

Agricultura, observando-se que a solicitação foi atendida e a secretaria criada. 

Até o momento é membro do Conselho, sendo vice Presidente. Foi nomeado 

secretário municipal de agricultura, turismo e meio ambiente no dia 15 de abril 

de 2017. Prestou serviços na recuperação da barragem que faz a captação de 

água para abastecimento do Assentamento São Francisco, onde 48 famílias 

estão assentadas. A recuperação da barragem irá proporcionar melhor 

qualidade de vida a todos os moradores. 

         Conhecedor dos relevantes serviços prestados ao Município, atuando 

com seriedade e comprometimento, é que encaminho a presente moção de 

aplausos para ser apreciada e votada pelo Soberano Plenário. 

  

         Que fiquem registrados nos anais Desta Casa de Leis os nossos 

Aplausos e sinceras homenagens. 

  

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 

JACIARA, 26 DE SETEMBRO DE 2017 

  

  

RODRIGO FRANCISCO 

VEREADOR AUTOR 


