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                                                         MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos aos Ilustríssimos 

Senhores Organizadores e Diretoria do Bloco Carnavalesco 

“União da Vila”, extensivo aos demais componentes, que 

abrilhantou o carnaval do Município de Queluz/SP, em sua 

apresentação no dia 12 de fevereiro de 2018. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 
 

                                                      

 

 

             Com muito orgulho que 

apresento para aprovação do Douto Plenário, a 

Moção de Aplauso, parabenizando os Dirigentes 

do Bloco “Carnavalesco União da Vila”, que 

juntamente com toda sua equipe, demonstraram 

seu potencial nas festividades carnavalescas da 

coletividade. Sempre inovando e traduzindo a 

força da indelével dos seus membros. 

Notoriamente a cidade de Queluz tem excelentes 

artistas que buscam com o seu dinâmico trabalho 



elevar a nossa história e cultura e, sem ela, somos 

apenas páginas em branco.  

 

                                  Mais uma vez, o referido Bloco 

honrou as tradições e provou o quanto é grande, 

vitorioso e organizado, sem, contudo, deixar de 

registrar a alegria, harmonia e espírito de união 

de todos os seus componentes, como uma 

verdadeira família. A história permanece, pois 
“dar um passo na direção desejada já é 
chegar”. 

                                    Essa Escola de Samba é 

merecedora de todo respeito, pois, foram 

responsáveis na condução do carnaval da 

amizade e conseguiram traduzir as verdadeiras 

aspirações de nossos foliões, somando valores 

em uma festividade voltada para a família, bem 

como aos nossos visitantes que aplaudiram o 

evento cultural e de lazer. 

                                   Nada mais justo que externar 

os sinceros aplausos como retrato vivo do 

trabalho de toda uma equipe, tudo pela 

construção de nossa terra, cujo povo é 

hospitaleiro e fiel às suas raízes. 

                                  Parabéns, pela demonstração 

de garra, brilho e sucesso e com a certeza de 

que Queluz tem muito a ganhar.                                   

                                  

         



              Pela aprovação, é a presente 

Moção de Aplauso unânime dos Nobres Pares da 

17ª Legislatura. 

 
              Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 

19 de fevereiro de 2.018. 
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