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Protocolo: 03077/2017

Processo: 00181/2017

Projeto: 00025/2017

Data Leitura: 28/06/2017

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Projeto de Resolucao
Autor: Dep Eduardo Rocha;

Concede o Título de Cidadão
Sul-Mato-Grossense ao Sr. JOÃO
PEDRO ALVES.

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Sr. JOÃO PEDRO
ALVES.x
x
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 06 de junho de 2017.x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.x
Líder da Bancada do PMDB.x

JUSTIFICATIVA

JOÃO PEDRO ALVES, nasceu aos 30 de Outubro de 1966, na cidade de Sertãozinho-SP,
filho de Wilson Aparecido Alves e Marlene Ravagnani Alves, mudou-se para Rio Brilhante-MS
no ano de 1988, casado com Sumaia Dorazi Lemes Alves com quem tem duas filhas, Giovana
Gabriele Lemes Alves e Nathalia Lívia Lemes Alves.x
x
Empresário no ramo de transportes e fretamentos de passageiros, junto com seu pai
iniciou suas atividades no Mato Grosso do Sul prestando serviço no setor sucroalcolero,
transportando a primeira muda de cana de açúcar de Sertãozinho-SP para canteiros na Usina
Passa Tempo em Rio Brilhante-MS e Usina M.R. em Maracajú-MS do Grupo Tavares de
Melo, sendo pioneiro no plantio de cana na região de Rio Brilhante-MS, para a produção de
açúcar e álcool.x
x
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Foi o protagonista da transferência de mais de 900 famílias que vieram dos estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas e se instalaram em Rio Brilhante e Maracajú para
trabalhar nas Usinas em busca de uma vida melhor.x
x
Ingressou na vida política tendo como padrinho o saudoso Senador Ramez Tebet. Vereador
eleito em 2000, sendo vitorioso em todas as campanhas que concorreu até os dias de hoje,
em seu 5° mandato consecutivo, sendo reconhecido pelo grande trabalho como homem
político, empresário sobressaindo na crise atual do país e um exemplo de pai, filho e esposo.x
x
O homenageado é conhecido por sua capacidade e competência, possuindo histórico de
trabalho que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado.x
x
Ademais, o currículo do homenageado, que segue anexo, o capacita a receber tão honroso
Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, dispensando outras justificativas.x


