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de cidadão do
Marcos Antônio

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. ls Nos termos da Resolução Legislativa n. 71, de 15 de dezembro de 1977, fica

concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Sr. Marcos Antônio Nascimento Silva.

Parágrafo único. A entrega do título será realizada em reunião especial da Assembleia

Legislativa, que ocorrerá em dia e hora definidos pela Mesa Diretora deste Poder.

Art.2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo conceder o Título de Cidadão do

Amazonas ao Sr. Marcos Antônio Nascimento Silva.

Nascido em Mombaça - CE, filho de Antônia Betisa e Vicente Alves "em

memória", irmão de Ésio "em memória" e Edísio "em memória", casado com Cláudia Vieira

Torres, pai de Aline e Dessana e avô de Maria Cláudia.

Formado em ENGENHARIA AGRONÔMICA pela Universidade Federal do Ceará e

Direito pela Universidade Nilton Lins no Amazonas, pos-graduado em Ciências Jurídicas,

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Técnico em Transações lmobiliárias - Corretor

de lmóveis. Atualmente, cursando a graduação: Formação Pedagógica em História e pós-

graduação: Docência no Ensino Superior, na Uniasselvi.

Chegou no município de Presidente Figueiredo-AM, em 18 de agosto de 1-988,

para exercer a função de Engenheiro agrônomo na EMATER, atual IDAM, onde foi

coordenador e construiu o prédio atual da unidade com recursos do BIRD.

Lecionou durante cinco anos na Escola Estadual Maria Calderaro, às disciplinas

Matemática, Química e Física.

Foi perito da Justiça para fins de desapropriação de áreas, para a criação dos

principais bairros do município, Centro da Cidade, bairro Honório Roldão e bairro Tancredo

Neves. Exerceu ainda a função designada pela justiça local de defensor ad hoc.

Em 1992, a convite do então prefeito de Presidente Figueiredo Sr. Romeiro

Mendonça, Marcos Nascimento foi candidato e eleito para o exercício do seu L" mandato.

Hoje está no exercício do 6" mandato como vereador do município. Presidiu o parlamento

municipal por 4 vezes. Exerceu a função de Secretário Geral da Região Norte da União dos

Vereadores do Brasil - UVB e, em 2007, Marcos Nascimento foi eleito Conselheiro da Região

Metropolitana de Manaus, o único vereador do interior do Estado.

Foi Secretário de Educação por2 vezes, elevando a educação do município de

29" ao 1'Lugar no IDEB/2013.
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Foi Secretário de Esportes e Lazer em 1-994, deixando como legado de sua

atuação o atual campo de futebol do município, o "Romeirão", localizado na corredeira do

Urubuí.

professor Marcos, como é conhecido por todos, é um entusiasta da educação'em

suas palavras: "Eu nunca vou parar de estudar, pra mim, a única forma de transformar o

mundo é transformando as pessoas através da educação, que consequentemente mudarão

o mundo".

sua maior riqueza é sua família, "Amo muito a minha família, a base de um ser

socialmente produtivo no mundo é a família, minha mãe tem 86 anos e eu jamais deixarei de

obedecê-la, minha esposa, minhas filhas e minha neta, são minha maior riqueza e

motivação",

Devoto fervoroso de São Francisco de Assis, Marcos Nascimento atribui todas as

SuaS vitórias e conquistas a sua imensurável fé em Deus, "Só tenho a agradecer a Deus' a

minha família e a todos os meus amigos e amigas de Presidente Figueiredo por tudo o que

conquistei em minha vida, sozinho não somos nada"' Marcos Nascimento

Frase Predileta "segui o bem, fazei o bem, pensai no bem". Zoroastro

Desta forma, prestando relevante serviço à população Amazonense, sendo um

profissional que se compromete com sua profissão'

Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente

propositura,
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Mqrcos Anlônio Nqscimento Silvo.

Noscido em Momboço - CE, filho de AntÔnio Betiso e Vicente

Alves.

cosodo com Clóudio Vieiro Torres, poi de Aline e Dessono e

ovô de Morio Clóudio.

Formodo em ENGENHARIA AGRONÔMICA pelo Universidode

Federol do Ceoró e DIREITO pelo Universidode Nilton Lins no Amozonos,

pos-groduodo em Ciêncios Jurídicos, Direito do Trobolho e Processo do

Trobolho.

Técnico em Tronsoções lmobiliórios - CORRETOR DE IMOVEIS.

Atuolmente, cursondo o groduoçõo: FormoçÕo Pedogógico em Histório

e pós-groduoçõo: Docêncio no Ensino superior, no uniosselvi.

chegou no município de Presidente Figueìredo-AM, em l8 de

ogosto de l9BB, pora exercer o funçÕo de Engenheiro ogrÔnomo no

EMATER, otuol IDAM, onde foi coordenodor e construiu o prédio otuol

do unidode com recursos do BIRD.

Lecionou duronte 5 onos no Escolo Estoduol Morio Colderoro,

Òs disciplinos MotemÓtico, Químico e Físico.

Foì periÌo do Justiço poro fins de desoproprioçÕo de Óreos'

poro o crioçÕo dos principois boirros do município, Centro do Cidode,

boirro Honório Roldoo e boirro Toncredo Neves. Exerceu oindo o funçÕo

designodo pelo justiço locol de defensor od hoc'



Em jg92, o convite do entÕo prefeito de PresidenÌe Figueiredo

Sr. Romeiro Mendonço, Morcos Noscimento foi condidoto e eleito poro

o exercícìo do seu lo mondoto. Hoje estó no exercício do óo mondoÌo

como vereodor do município. Presidiu o porlomento municipol por 4

vezes. Exerceu o funçõo de secretÓrio Gerol do Regioo NorÌe do unioo

dos Vereodores do Brosil - UVB e, em 2OO7 , Morcos Noscimento foi eleito

Conselheiro do Regiõo Metropolitono de Monous, o Único vereodor do

interior do EsÌodo.

Foi secrelório de Educoçõo por 2 vezes, elevqndo o

educoçõo do município de 29o qo lo Lugor no IDEB/2013.

Foi SecretÓrio de Esportes e Lozer em ,ì994, deixondo como

legodo de suo otuoçÕo o oÌuol compo de futebol do município, o

"Romeirõo", locolizodo no Corredeiro do Urubuí'

Professor Morcos, como é conhecido por todos, é um

entusiosto do educoçÕo, "EU nUnco vou poror de estudor, pro mim' o

único formo de tronsformor o mundo é tronsformondo os pessoos

otrovés do educoçÕo,que consequentemente mudorÕo o mUndo"'

Suo moior riquezo é suo fomílio, "Amo muìto o minho fomílio, o

bose de um ser sociolmente produtivo no mundo é o fomílio, minho

mõe tem Bó CInos e eu jomois deixorei de obedecê-lo, minho esposo'

minhos filhos e minho neto, sõo minho moior riquezo e motivoçÕo"'


