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APLAUDE  O  SENHOR  JOEL  LOPES  DOS  SANTOS  PELOS
RELEVANTES  SERVIÇOS  PRESTADOS  AO  MUNICÍPIO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por seu vereador abaixo signatário, no uso de suas prerrogativas e
na  forma  do  Art.  94  do  Regimento  Interno  da  Casa,  vem  a  público,  exteriorizar  esta  MOÇÃO  DE
APLAUSOS  ao  Senhor  JOEL  LOPES  DOS  SANTOS,  pelos  relevantes  trabalhos  desempenhados  diante  da
comunidade castanheirense.

Joel Leiteiro, popularmente conhecido pelos moradores, pelo motivo de que a partir de 1992, começou a entregar
leite nas residências da cidade; sendo assim, esse honrado trabalhador, enfrentou muitos desafios em sua rotina
diária,  sempre  sorrindo  e  atendendo  os  munícipes  de  maneira  carinhosa  e  educada,  desafios  esses,  que  Joel
Leiteiro enfrentou e superou com garra e honestidade.Começou entregar leite de bicicleta e assim o fez durante
vários anos, posteriormente passou a entregar leite nas residências de carroça durante 6 anos, somente no ano
de 2000, o homenageado de hoje, conseguiu comprar uma moto e a partir daí esse alimento é entregue nas
casas via carretinha da moto, dando maior agilidade na distribuição do produto e já se vai 26 anos nessa luta,
levando o alimento as mesas de nosso povo.

Joel hoje fala assim: “nasci no mato e estou no mato”. Obrigado cidadão! Você é um verdadeiro baluarte.
Receba as sinceras homenagens do Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, funcionários e em
especial de seu amigo Vereador Lourival Alves da Rocha.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 6 de dezembro de 2018.
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