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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 Denílson Nunes Pereira, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à Sra. 

Sandra Regina Silva, nascida no dia 05 de agosto de 1976, na cidade de 

Rondonópolis- MT. 

 

          Com efeito, ressalta-se que aos seis anos de idade, 

ela e seus pais se mudaram para o Município de Poxoréu – MT, onde 

reside até os dias atuais. 

 

           A Srª. Sandra contraiu matrimonio com o Srº. 

Romão Alves Martins, sendo que com ele, aprendeu a amar a dança 

denominada “Catira”. 

 

     Destarte, não se pode olvidar que , desde 2009, a 

nossa homenageada vem desempenhando um excelente trabalho 

voluntário com os jovens do Município, resgatando a tradição “Catira”. 

 

     Neste liame, denota-se que foi criado o Grupo de 

Catira denominado “Os Diamantes”, sendo que com esse imensurável 

feito, Sandra vem abrilhantando nossas festas e incontáveis 
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apresentações, até mesmo nos demais estados, levando sempre o nome 

de nossa cidade de Poxoréu – MT.  

 

   É notório que nossa homenageada faz jus a presente moção 

de aplauso, posto que, por meio desse incrível trabalho que ela 

desempenha com os jovens, ela vem demonstrando a todos que “Os 

diamantes jamais perdem o seu verdadeiro brilho”. 

 

          Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores que 

temos encontrado na pessoa da Sra. Sandra Regina Silva, temos a 

grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem. 

 

        Obrigada Sandra por nos proporcionar tanto com sua 

dedicação e carinho por essa terra! A você, Sandra, nosso agradecimento, 

nosso reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

        Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 02 

dias do mês dezembro de 2019. 

 

 

Vereador Denílson Nunes Pereira 

  


