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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 ao 

Drº. Marcos Paulo Santos da Silva, nascido em 17/12/1980, natural de 

Rondonópolis – MT, filho de José Martinho da Silva e Zildete Santos da 

Silva. 

                        Com efeito, ressalta-se que Drº. Marcos é advogado 

no Munícipio de Poxoréu, sendo que se formou no ano de 2004 na UNIC, 

unidade Beira Rio, na cidade de Cuiabá – MT. 

   Com efeito, o nosso homenageado, após uns dois 

meses de formado, trabalhou como estagiário no Escritório “Peres 

Advocacia” na cidade de Cuiabá, onde permaneceu por apenas um mês, 

tendo em vista que prestou um seletivo para o Cargo de Conciliador na 

Comarca de Poxoréu, obtendo êxito, sendo que atuou naquele cargo por 

cerca de 04 ( quatro) anos. 

   Posteriormente, Dr. Marcos ingressou no escritório 

de Advocacia “EJR Advocacia” na cidade de Primavera do Leste, o qual 

saiu da respectiva localidade para atuar como Assessor Jurídico na 

Câmara de Poxoréu – MT, sendo que atuou no respectivo cargo por 

aproximadamente 03 ( três) anos. 
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   Ademais, após a saída do Dr. Marcos da Câmara 

Municipal de Poxoréu, ele abriu seu próprio escritório na cidade de 

Poxoréu - MT, o qual trabalha até hoje. 

       Denota-se que o nosso homenageado é filho de 

Poxoréu, sendo um jovem advogado que atua em nosso Município, 

sempre preocupado em fazer justiça e, por esse motivo, é querido em 

todas as camadas sociais de nossa cidade. 

     Não se pode olvidar que Drº. Marcos é um profissional 

por excelência, sendo que no período que atuou como Assessor Jurídico da 

Câmara Municipal, ele prestou um excelente trabalho em prol da 

sociedade poxorense. 

                 

                          Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa do Drº. Marcos Paulo Santos 

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

homenagem. 

 

        A você, Drº. Marcos, nosso agradecimento, nosso 

reconhecimento por fazer a diferença na vida das pessoas do nosso 

Município, e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

        Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 09 

dias do mês de dezembro de 2019. 

 

Vereador Denílson Nunes Pereira 

  


