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MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 
ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos ao “MAESTRO JOÃO CARLOS 

MARTINS” em sua visita ao Município de QUELUZ/SP, no dia 15 de outubro p.  

passado,  através do Diretor de Cultura e Turismo – Thomaz Cardozo Lucas 

Barbosa, que brilhantemente se apresentou aos nossos Músicos e Maestros, 

em sua destacada trajetória de vida.   

 
JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 
 

     É mister levar ao conhecimento 

do Douto Plenário Legislativo, a presente Moção de 

Aplauso ao renomado Maestro João Carlos Martins, 

pela sua destacada vida dedicada a música e que 

presenteou o Município de Queluz com sua visita. A 

homenagem visa valorizar este ínclito profissional da 

Música, aquele que certamente acredita no 

desenvolvimento de nossa cidade, principalmente nas 

ações relativas aos Projetos Musicais pela Diretoria de 

Cultura e Turismo, e como um grande Mestre, transferir 

conhecimentos aos nossos Maestros e Músicos 

queluzenses.  



                                       Reportar-me ao Maestro João 

Carlos Martins, foi de uma expressiva honra por todo o 

seu desprendimento, exemplo de liderança e caráter 

que deve ser inegavelmente imitado. Homem 

organizado, consciente e focado; merecendo 

reconhecimento e cumprimentos pela disponibilidade e 

amor ao trabalho e que belissimamente se fez presente 

no Município de Queluz, abrindo espaço em sua 

agenda, em favor da coletividade, oportunidade única 

a todos que estiveram presentes, razão pela qual a 

Moção de Aplauso. Oxalá em todas as suas ações seja 

bem sucedido; e como uma equipe os valores somam 

pelo sucesso e aplauso daqueles que prestigiaram. 

     “Música é vida interior, e quem 

tem vida interior, jamais padecerá de solidão”. (Artur da 

Távola). 

                                        O aplauso é merecido, 

demonstrando seus valores e na grandeza de “tocar a 

alma dos apreciadores da boa música”, sempre 

trabalhando pelo desenvolvimento cultural de sua terra 

e pelo bem comum, enaltecendo suas raízes. Homem 

de fé, que procura transmiti-la através da música, e da 

fé provém a harmonia, paz, esperança e verdadeira 

alegria. “Podemos dizer que a música é o meio mais adequado 
para nos elevar até Deus”.  

                                        O trabalho bem realizado 

gratifica o ser humano, mais ainda, lhe dá a confiança 

necessária para conduzir seu empreendimento sempre 

na direção do bem e benefício do Município. 

                                      “A transformação do mundo e da 

sociedade começa na hora em que cada pessoa 

assume responsavelmente, seu papel social, para a 

construção da verdadeira cidadania; onde a união é 



uma força irresistível quando inspirada na grandeza de 

bem servir o próximo”. O Município de Queluz sentiu-se 

honrado e agradecido por ter recebido em seu berço 

um dos maiores Maestros da música brasileira, pelo 

talento e vasto conhecimento. Nosso muito obrigado 

assim externado pelos Nobres Pares: Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, Luis Fernando Paulino, Paula Elias da Silva, Silvio 

José Bueno, João Batista Ribeiro Filho, Adalberto 

Rodrigues da Silva, Paulo Roberto da Silva e Kácia Maria 

Nemetala Macedo. 

                                                                             

           Pela aprovação, é a presente 

Moção de Aplauso. 

     Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, 16 de outubro de 2.017. 

 

 
     CARLOS MATEUS GOMES GARCEZ 

                 PRESIDENTE  


