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Autor: Vereador – Aguinaldo Alves da Silva 

    

   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Aguinaldo Alves da Silva apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à 

Sra. Zilair Aguiar de Araújo Lima, nascida no dia 10 de novembro de 

1960 em Poxoréu – MT, tendo como genitores Deoclésio Manoel Araújo e 

Zilene Aguiar de Araújo.  

   Casada com José Andrade de Lima. Mãe de dois filhos e 

avó de 01 (um) neto. 

    Com efeito, não se pode olvidar que a Senhora Zilair 

reside no Distrito de Jarudore há cerca de 40 ( quarenta) anos. 

 

    Ressalta-se que ela se mudou para o Distrito de 

Jarudore, com o objetivo de estudar e trabalhar e, por conseguinte, de 

buscar melhores condições de vida.  

 

    Vale mencionar que a Srª. Zilair atuou como professora 

no Distrito de Jarudore e sempre desempenhou seu trabalho com total 

dedicação.  

  

    Ademais, em momento posterior, ela demonstrou que 

possuía grande afinidade com o comércio. Tanto é verdade que Dona 
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Zilair é considerada uma das comerciantes que mais se destacam em 

nosso Distrito.                

   Por fim, não se pode deixar de enaltecer que a Sra Zilair 

é uma ótima mãe, excelente avó, que se dedica muito a sua família, 

sendo que é uma pessoa admirada por muitos em Jarudore. 

 

      Ademais, não se pode olvidar que ela é um grande 

exemplo a ser seguido no que se refere à honestidade, eis que é uma 

pessoa íntegra e de caráter.  

 

      Encontramos na seguinte frase o que representa muito 

bem a nossa homenageada: “A pessoa especial é aquela que planta em 

nós o mais nobre dos sentimentos”. 

 

                   Assim, a Dona Zilair certamente é uma pessoa que planta 

em nós os melhores sentimentos: como o amor a compaixão pelo 

próximo. Logo,  Sra. Zilair Aguiar de Araujo Lima, temos a grata 

satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem. 

 

           A Você, Zilair, nosso agradecimento, nosso reconhecimento 

e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                    Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

                                  Ver. Aguinaldo Alves da Silva 

       Presidente da Câmara Municipal de Poxoréu 


