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APLAUDE  O  SENHOR  LENOIR  MARIA  JÚNIOR  PELO  SEU
EMPREENDEDORISMO  DESENVOLVIDO  JUNTO  A  EMPRESA
LATICÍNIOS CASTERLEITE LTDA.

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 LENOIR MARIA JÚNIOR, pelo
seu empreendedorismo desenvolvido junto a Empresa Laticínios
Casterleite Ltda.

A palavra empreender está relacionada a superar desafios, aprender coisas novas, ter e colocar em prática novas
ideias. Não somente isso, é preciso um aporte técnico, já que fluxo de caixa, planejamento financeiro, gestão de
estoque  e  de  pessoas,  são  competências  necessárias  para  quem  quer  dar  certo.  Força  de  vontade  é
fundamental, mas saber fazer também é. Mais do que isso, é possível definir empreendedor, como aquela figura
que tem a visão do negócio e não mede esforços para realizar o empreendimento.

O jovem Lenoir Maria Júnior, também conhecido como “Juninho” vem desenvolvendo um belo trabalho como
administrador da Empresa Laticínios Casterleite Ltda. Tão logo terminou sua faculdade, voltou para Castanheira
e assumiu o compromisso de administrar a Empresa de seu Pai. Mesmo diante das dificuldades encontradas no
cenário  econômico  nacional,  este  cidadão  buscou  soluções  empreendedoras  para  dar  continuidade  ao
crescimento  dos  negócios  da  empresa.  Hoje  quase  já  no  final  destes  dias  difíceis  que  passamos  devido  a
pandemia causada pela Covid-19, podemos dizer que graças a sua habilidade de empreendedor a Empresa
Casterleite superou todas as dificuldades enfrentadas neste período.

Por tais razões, faz-se necessário reconhecer o talento administrativo deste jovem que conseguiu mesmo em
tempos difíceis expandir os negócios e acelerar o crescimento da Empresa Casterleite.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 13 de dezembro de 2021.
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