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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 Geovane de Souza Conceição, apresenta MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Senhor JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS, é um atleta 

que embora tenha participado de grandes competições, o seu 

protagonismo nas corridas de ruas ou de distancias maiores tem sido mais 

local que regional, muitas vezes pelo fato de não ser fácil se desvencilhar 

para participar dos eventos em cidades mais distantes ou fora do Estado, 

como outros atletas o fazem. 

                          O atleta nasceu em Poxoréu em 03 de outubro de 

1971, tendo como pai o Senhor Maximino Pereira dos Santos e a mãe D. 

Olinda Pereira dos Santos.  

   De família humilde, Joilson aprendeu, desde muito 

cedo, enfrentar os desafios existentes na região do Corguinho, onde viveu 

os primeiros anos até a sua adolescência.  

   Sua trajetória de atleta começa ainda no meio 

rural por meio de pedaladas de fim de tarde e de finais de semana, cujo 

vigor físico o projetou para a 1ª Competição na Corrida de Reis em Cuiabá 

– MT, no ano de 2003. Começou ali sua trajetória, tendo sempre 

participado dos eventos à medida de sua possibilidade.  
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   Destarte, o que para muitos, correr é um ato de 

preparação para os eventos, para ele é um hobby diário, segundo o qual, 

quando não o faz, os dias parecem lacunares e ele é tomado de uma 

enfadonha desmotivação.  

                        Assim, é crível que o Srº. Joilson é um exemplo de 

um homem de caráter, persistente e que representa tão bem o nosso 

Municipio, posto que leva o nome de nossa cidade para vários lugares de 

nosso país. Assim, denota-se que ele faz jus a presente moção de 

aplauso. 

                                 

                              Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa de JOILSON NOGUEIRA DOS 

SANTOS, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

                             Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

Vereador Geovane de Souza Conceição 

  


