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DE DECRETO LEGISLATIVO N° ~ 9 /2015

O U roRGA O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO ASSIS ENSE
AO S E NHOR MAURO LUIZ LIMA

o PRESIDENTE DA cÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS,
uso de suas atribuições legais e de conformidade com O que dispõe o
Artigo 31, Inciso m, da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga
o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
11 0

Art. 1°. Fica outorgado ao Senhor Maw'o Luiz Lima o
Título Honorífico de Cidadão Assisense.

Pm'ágrafo Único. O p resente título é conferido ao
homenageado, em reconhecimento aos relevantes sel'VJços que vem
prestando à comunidade assisense.

Art. 2°. A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo,
dar-se-á em Sessão Solene a ser determinada pela Presidência da
Mesa.
Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução deste
Decreto Legislativo, correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 4". Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em conh·ário.

SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Desde já, queremos salientar a todos, que esta homenagem é a
mais importante e significativa que o Município pode prestar
evidentemente àqueles que efetivamente trabalham para construir o bem
estar e o progresso de nossa comunidade, como também àqueles que
demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o
caso do Senhor Mauro Luiz Lima.
O nosso homenageado, MAURO LUI Z LIMA é filho do
agricultor J esuino Lima e de Maria Conceição Lima - dona de casa 
ambos "in memorian". Nasceu na cidade de Mirandópolis - São Paulo cln
2 1 de Outubro de 1965. Último filh o de uma prole de 9 irmãos.
Morou na área rural até os 8 anos, mudou para cidade c
começou a trabalhar mui to cedo. Com 09 anos vendia produtos
produzidos pelos pais em uma pequena chácara, para poder ajudar em
casa e comprar materiais escolares. Posteriormente passou a vender
salgados nas ruas empresas da cidade de Mirandópolis. Com 12 anos
começou a trabalhar em uma engarrafadora e distribuidora de água,
depois passou a trabalhar em duas lojas fazendo cobrança e serviços dc
bancos c cscritório.
Scu pai preocupado com o futuro dizia que tinha que aprender
uma profissão c O empregou em uma ofi cina de consertos de máqui s
agrícolas, o nde aprendeu a ser ferreiro e soldador, posteriormen e
transferiu-se pa ra uma Fábrica de ca rrocerias onde exerceu a função
soldador por 04 anos.
Sempre gostou de esportes jogava futebol , mais não pode s
11 carreira, pois não havia como se manter e além disso tinha que aju
e m casa.
Sempre estudou em escola pública e foi um bom aluno. Não
gostava de trabalhar em serviços pesados e com o ensino médio concluído
a passou prestar concursos. Acabou sendo admitido no Bradesco onde
tTabalhou por 6,5 anos.
Com um serviço e salário melhor pode paga r a faculdade.
Entrou nas Faculdades Integradas Rui Barbosa e cursou Economi a, pois
pretendi a seguir ca rreira na instituição Bradesco.
Nessa época conheceu Patrícia Rachei, namoraram por alguns
anos e casaram em 1989. Tendo como frutos dessa união Mariana
Marques Lima que cursa Eng" Agronômica na UMS, Ana Carolina
Marques Lima que cursa Psicologia na UNESP de Bauru e J oão Pedro
Marques Lima - J ogador de Futebol atualmente no Mac - Marilia
~
Atlético Clube.
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Houve os planos econômicos e os Bancos IIllcwriam uma
nde reestru tu ração, na mesma época havia a expansão do sistema
penitenciário com construção de Unidades no interior do Estado. Diante
da situação prestou concurso, sendo aprovado em 3° lugar e em maio de
1991 iniciou a carreira de Agente de Segurança Penitenciário na
Penitenciária I de Mirandópolis.
Posteriormente fizera parte da equipe que inaugurou a
Penitenciária II de Mirandópolis, trabalhando naquela Unidade até
fevereiro de 2006. Exerceu diversos cargos como Agente de Segurança,
Chefe de Seção Industrial, Diretor de Produção, Diretor de Reabilitação e
Supervisor Técnico.
Nesta época já com intenção de seguir carreira dentro do
sistema penitenciário, iniciou seus estudos na Faculdade de Direito,
formando em 2004.
Fez diversos cursos teó ricos e táticos ligados a função que
exerce.

Foi professor da Escola de Administração Penitenciário de 1997
a 2007, lecionou várias matérias como Normas do Regime Penitenciário,
Lei de Execução Penal, Direto Penal e Processual Penal entre outros, o
qual se orgulha em poder formar muitos servidores.
Em fevereiro de 2006 foi convidado a assumir a Penitenciária de
Assis. Um grande desafi o em sua vida!!
A partir deste momento trabalhou arduamente para forma uma
equipe competente e determinada a escrever uma boa história e marcar
na sociedade local o papel e o respeito que cabe essa instituição.
Sua esposa Patrícia Rachei , professora, sempre companhci a
renunciou da ca rreira no
magistério, enh'ou para sistema p
acompanhá-lo.
Não obstante, passou a fazer parte da sociedade local c m
atuações junto a diversos órgãos. Faz parte do CONSEP - Conselho de
Segurança, é membro atuante do CONSELHO DA COMUNIDADE,
participa ativamente de trabalhos voluntários junto a APAE, LAR DOS
VELHOS e outras entidades locais.
Apaixonado pelo futebol , teve grande alegria de ver seu filh o
seguir carreira e atuar nas categorias de base do Internacional de Porto
Alegre, AvaÍ e recentemente participar da campanha do time profissional
do VOCEM no Campeonato Paulista. Colabora ativamente no futebol
loca l, acompanhando as categorias de base, inclusive faz parte da
Diretoria do VOCEM.
Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida
pessoal e profissional de nosso homenageado, que com certeza é
.....
merecedor das mais sinceras homenagens.
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Desta maneira , com esse breve relato, entendemos que o
trabalho deste grande homem, Mauro Luiz Lima, deve ser
reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão é que estamos
propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos
decla rá-Ia Cidadão Honorário Assisellse.
SALA DAS SESSÕES, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015 .
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