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    A Presidência da Câmara Municipal de Meridiano,  

que esta subscreve, requer, que após tramitação regimental, seja encaminhada a 

matéria em epígrafe e a seguir discriminada: 

 

 

 “Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa e 

que seja encaminhada Moção de Aplausos aos proprietários 

da Empresa denominada WJ - Tubos - Industria de Móveis 

Ltda - PP, senhores WILSON TEIXEIRA FACHINCONI 
e EDILAMAR DE OLIVEIRA SILVA, instalados no 

município de Meridiano/SP”. 

 

 

    J U S T I F I C A T I V A: 
 
 
   Destaque-se como merecido reconhecimento, pelo 

belíssimo e notável trabalho realizado no município de Meridiano, que desde 

1995 encontram-se instalados no município, tratando-se da Industria de Móveis 

WJ. Empresa que faz a diferença procurando inserir no mercado, novos 

produtos, buscando o aprimoramento e melhorando sua linha de produtos, 

diferenciando-os com qualidade e designer. No mundo competitivo que se 

aflorou devido as extensas ofertas no mercado, a WJ - Industria de Móveis de 

Aço vem se solidificando ano após ano, com sua autenticidade e aperfeiçoando 

seus conhecimentos, sempre em busca da constante inovação, com intuito de 

oferecer móveis de qualidade, modernos e diferenciados, buscando abrir novos 

horizontes e satisfação absoluta aos clientes.  Os seus colaboradores também 

são agraciados pela Empresa, notadamente pela geração de empregos e ao 

município produzindo renda, credenciando assim aos proprietários da WJ - 

Tubos - Industria de Móveis Ltda - PP autênticos merecedores desta singela, 

porém oportuna homenagem a quem de fato está neste momento difícil que 

atravessa a economia do Brasil, garantindo o emprego e sustento de várias 

famílias de Meridiano.  

 

 

 

 



            Portanto, pelo reconhecimento do trabalho destemido, 

anos contínuos de incessante luta e por seus valiosos préstimos voltados a 

expansão do ramo mobiliário de nosso município, rendemos aos empresários, 

representantes e funcionários do citado empreendimento sucesso e 

fortalecimento em novas conquistas que por certo, estão por vir. 

 

    Outrossim, que do deliberado se dê ciência aos 

interessados, os srs. WILSON TEIXEIRA FACHINCONI e EDILAMAR 
DE OLIVEIRA SILVA, proprietários da WJ - Tubos - Industria de Móveis 

transmitindo, na oportunidade, as felicitações deste Poder Legislativo 

Municipal. 

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

 

                                         Em, 13 de Janeiro de 2016.  

 

 

 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 
Presidente da Câmara  

 


