PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ______5____/2019
PROCESSO __________759______________/2019
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIPLOMA DE HONRA AO
MÉRITO AO SENHOR MARCOS CARVALHO SANTIAGO DE
SOUZA”

Art. 1º) – Fica concedido o Diploma de Honra ao
Mérito ao Senhor Marcos Carvalho Santiago de Souza
pelos relevantes serviços ao município.
Art. 2º) – O Diploma ora concedido será entregue
em sessão solene, a ser designada pela presidência da
Câmara.
Art. 3º) – As despesas decorrentes da execução da
presente resolução, correrão por conta de verbas
próprias
do
orçamento
vigente,
suplementadas
se
necessário.
Art. 4º) – Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.

Sala de Sessões, em 22 de fevereiro de 2019.
_______________________________________________

Luiz Eduardo Oliveira Alves
Vereador
Edinho do Kemel (PODE)

__________________________
Ver. David de Araújo Campos
Presidente da Câmara

_____________________
Ver. José Carlos Costa
Vice-Presidente da Câmara
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JUSTIFICATIVA
MARCOS CARVALHO SANTIAGO DE SOUZA

MARCOS CARVALHO SANTIAGO DE SOUZA, nascido no município de
Poá em 28/03/1989 munícipe desta cidade há 29 anos, casado com
Luana Santos de Carvalho Santiago, pai de Matheus Carvalho
Santiago, escolheu como Profissão a Engenharia onde optou pela
especialidade na área Engenharia Civil e Elétrica.
Nascido em uma família humilde, Marcos Carvalho entendeu
que o único caminho para o sucesso seria os estudos e com isso
começou sua jornada estudantil, através do programa de Incentivo
ao Menor Aprendiz (Juventude Cívica Poaense), se qualificou nos
curso de Elétrica Básica, Técnicas Comerciais e Panificação,
sendo aluno da primeira turma a se formar pelo projeto que até
hoje continua na cidade de Poá.
Marcos Também foi membro do clube dos escoteiros de Poá,
tendo como líder saudoso (Sr. Gabi).
Trabalhou como Menor aprendiz no Hospital de Poá na área de
informática, no clube Esporte Concordia Poaense como Encarregado
de Manutenção e após esse período trabalhou como Gerente Geral
em uma das Maiores construtoras do Rio de Janeiro na área de
petróleo e gás.
Marcos Carvalho é formado em Bombeiro Civil, Técnico em
Transações Imobiliárias, Técnico em Segurança do Trabalho,
Técnico em Administração Empresarial, Técnico em eletrotécnico,
Tecnólogo da Produção Industrial, Engenheiro de Produção,
Especialização em Engenharia Civil, Especialização em Engenharia
Elétrica, MBA em Gestão Pública, estudante de mestrado.
Vendo a necessidade de empresas na área de construções e
reformas na cidade de Poá e circunvizinhas, Marcos decidiu abrir
uma empresa, essa cadastrada no município de Poá há 7 (sete)
anos que tem como razão social o nome de Fênix Montagem
Industrial LTDA Cadastrada sobre o CNPJ n° 18.106.154/0001-28, e
sobre o número de inscrição municipal (42618).
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Sua empresa já executou muitos serviços de construções e
reformas de empresas, galpões e residências.
Marcos Carvalho também é investidor no ramo imobiliário, e
já construiu e entregou mais de 100 (cem) casas populares desde
a fundação de sua empresa.
Devido sua vasta experiência na área de construção e
reformas de engenharia, através da sua empresa foi convidado a
prestar serviços de engenharia como empreiteiras em grandes
empresas brasileiras, tais como Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – Sabesp, Petrobras Petróleo do Brasil,
Furnas Centrais Elétricas, Dersa Desenvolvimentos Rodoviários.
Hoje a empresa de Marcos Carvalho Santiago de Souza,
emprega mais de 110 (cento e dez) colaboradores em seu quadro
efetivo, e sendo que 72 são moradores da cidade de Poá, e os
demais de cidades vizinhas. Sua empresa já executou mais de 50
(cinquenta) obras de grandes portes nestas empresas estaduais e
federais.
Sempre comprometido e preocupado com a comunidade e
principalmente com os jovens, colabora em diversos projetos
sociais e instituições de caridades, oferecendo diversas
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Na cidade de Poá, já ajudou com ação beneficente, inúmeras
famílias com problemas de regularização de imóveis, escrituras,
números oficiais, ligação de agua e esgoto, desdobro de imóveis,
e construções irregulares, se sentindo feliz em ajudar sua
cidade e moradores até o dia de hoje.
Por essas e outras qualidades que até hoje lhes são
predominantes, é que vimos apresentar a nossa proposta para
análise e endosso dos nobres pares.

Sala de Sessões, em 07 de Fevereiro de 2019.

_______________________________________________
Luiz Eduardo Oliveira Alves
Vereador
Edinho do Kemel (PODE-Podemos)

Fl3

