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MOÇÃO DE APLAUSO 
 

Externar os sinceros Aplausos do Poder Legislativo Queluzense, a 
Empresa Iochpe Maxion, pela excelência e parceria com o Município de 

Queluz, com referência ao apoio esportivo. 
 
 

Senhor Presidente 
Nobres Pares 
 
    É mister trazer a baila a presente Moção de 
Aplauso, como fruto do reconhecimento do Poder Legislativo Queluzense a 
Empresa IOCHPE MAXION, pela parceria nas mais diversas modalidades 
esportivas desenvolvidas pela Administração Pública Municipal. 
    O compromisso e aplicabilidade dos projetos 
sociais que envolvem o setor esportivo municipal têm sua notoriedade, 
graças ao gerenciamento, dedicação, determinação e excelência da 
Empresa Iochpe Maxion, que diante do apoio irrestrito, foi fundamental 
para que todo projeto pudesse vir a lograr com o êxito esperado. A 
realidade dos pequenos municípios é pública e notória, porém o 
engajamento de pessoas de indizível competência e que acreditaram neste 
projeto fizeram com que a cidade de Queluz recebesse os recursos 
necessários para o empreendimento do feito. Devemos patentear que no 
ano de 2019, a Empresa Iochpe Maxion destinou recursos para o Município 
de Queluz, como apoio à Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria da 
Fazenda e do Governo do Estado, enfatizando que imprescindíveis projetos 
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foram desenvolvidos pela atual Gestão, sendo então, a única do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Destacamos: Escolinha de 
Futebol, Artes Marciais, Escolinha de Natação; como qualidade de vida e no 
incentivo das ações que envolvem o “esporte para todos”, destacamos 
ainda, a 3ª idade. 

O Município de Queluz vem buscando se consolidar neste 
importante setor da administração e para isso há necessidade dessa 
continuidade, pela formação de pessoas de bem, homens e mulheres 
conscientes do seu papel na sociedade e oportunidade no futuro; fato que 
nos impulsiona a alavancar sonhos, por um amanhã melhor. “É preciso 
arar a terra com braços fortes, onde as sementes se farão brotar, porque 
foram revolvidas com coragem e entusiasmo”. São conquistas e parcerias 
como esta que nos enche de esperança e fé, na certeza dos resultados 
positivos advindas das ações postas em prática. 

 A presente Moção de Aplauso vem coroar a parceria 
Município e a Empresa Iochpe Maxion, que tem contribuído em todos as 
esferas e em todos os envolvidos e que procuram promover o esporte 
educacional, de lazer, e de inclusão social por meio de ações concretas e 
de valorização de seus semelhantes. 

                     Essa é a nossa gratidão, do reconhecimento e da homenagem 
a Empresa Iochpe Maxion que têm contribuído para o êxito da parceria e 
que seja também “uma aposta na capacidade da sociedade brasileira reunir 
suas energias para promover o desenvolvimento não apenas econômico, 
mas social e esportivo da nossa pátria”. 

  Nossos elevados respeitos e considerações. 
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      Silvio José Bueno 
                                                            Presidente 
 
 
Paula Elias da Silva – Vice-Presidente 
 
Adalberto Rodrigues da Silva – 1º Secretário 
 
Kacia Maria Nemetala – 2ª Secretária 
 
Luis Fernando Paulino                   Carlos Mateus Gomes Garcez 
 
Paulo Roberto da Silva                    João Batista Ribeiro Filho 
 
 


