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  M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio da 

Vereadora Nathane Vilela Silva, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à Sra. 

Mariluce Silva Coutinho, nascida em Poxoréu – MT, filha de Agmar da Silva 

Carvalho e Manoel Dias Coutinho. 

 

         Mãe de quatro filhos e avó de uma linda criança, a Srª. 

Mariluce é conhecida pela grande maioria dos cidadãos poxorenses. 

 

         Mulher de fibra, honesta e batalhadora, a Srª. Mariluce 

atuou como coordenadora e, anos mais tarde, como secretária de saúde.  

 

    Destarte, sua humildade e seu sorriso largo facilitava 

a comunicação entre os funcionários, bem como facilitava o atendimento com 

os pacientes, os quais chegavam fragilizados em busca de tratamento de 

saúde.  

     

    Logo, é notório que nossa homenageada, além de ser 

uma profissional por excelência, é um exemplo de uma pessoa de caráter, 

humilde e preocupada com o próximo.  

 

    É notório que a cidade de Poxoréu é privilegiada por ter 

uma cidadã como a nossa homenageada, uma pessoa humilde e com um coração 

imenso que não mede esforços para ajudar as pessoas.  
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                  Destarte, por meio dessa singela homenagem, 

expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância de ser uma 

pessoa bondosa e humilde, atributos esses que infelizmente estão ausentes na 

maioria das pessoas, mas que são as principais qualidades da Srª Mariluce. 

 

                        Assim, encontramos na seguinte frase o que define 

perfeitamente a personalidade da nossa homenageada: “O dinheiro faz homens 

ricos; o conhecimento faz homens sábios, mas só a humildade faz grandes 

homens”. 

 

                        Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores 

que temos encontrado na pessoa da Srª. Mariluce Silva Coutinho, temos a 

grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem, a qual é o 

reconhecimento de ser uma pessoa justa e que baseia a sua vida nos bons 

princípios, restando-nos pedirmos respeitosamente o apoio do soberano 

plenário desta casa legislativa, no sentido de congratula-la com a presente 

MOÇÃO DE APLAUSO. 

 
Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 29 dias do 

mês de outubro de 2019. 

 

 

 

                                  Vereadora Nathane Vilela Silva 


