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MOÇÃO DE APLAUSO N° O -:+~ /2019 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar a Senhora 

MARIA MACHADO DA SIL V A pelos excelentes serviços prestados à Câmara 

Municipal de Marilândia/ES. 

Maria Machado da Silva nasceu em 13 de Julho de 1965, natural de Marilândia/ES e 

reside no Município há 49 anos. É filha de Geraldo Machado da Silva e Noeme Ferreira 

da Silva, tendo Tatiane Machado casou-se com o Senhor Jair Ferrão há 25 anos e desta 

união nasceu Mariana Machado Ferrão. 

No ano de 1996 Maria foi contratada pela Câmara Municipal de Marilândia como 

auxiliar de serviços gerais, e atualmente está atuando com assessora da presidência. 

Desde sua contratação vem exercendo suas atividades com dedicação, seriedade, zelo e 

amor, sempre adotando postura de simplicidade e desprendimento, que se tornaram 

marca de seu profissionalismo. Nos momentos vagos, aproveita os pães adormecidos 

para fazer as famosas "torradas" para servir a todos. Deste jeito, com seus atos puros e 

simples vai encantando todos que tem a oportunidade de conviver com ela, sempre 

disposta a acolher todas as pessoas que frequentam a Câmara Municipal de Marilândia, 

acolhimento esse que revela através de uma palavra de conforto, orientação e vontade 

em servir. Assim, sempre observando a ética profissional de conduzir com seriedade o 

seu ofício, mantendo-se na conduta de se resguardar a tudo e a todos, vem nos 

prestigiando com sua presença, com seu trabalho que tanto contribui não somente a essa 

Augusta Casa de Leis, mas também a toda população marilandense. 

Nestes lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta 

decisão do Plenário, para que seja oficializado a Senhora MARIA MACHADO DA 

SIL V A os nossos sinceros votos de estima e sucesso. 
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