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Proposição Eletrônica nº 3951

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
EMPRESA T.C.M. SERVIÇOS, PELO EXCELENTE TRABALHO
QUE  VEM  REALIZANDO  EM  NOSSA  CIDADE,  GERANDO
EMPREGOS HÁ 26 ANOS 

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  às  formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à empresa TCM
SERVIÇOS – na pessoa do seu proprietário Joaquim Carvalho Motta Junior, pelo belíssimo trabalho que
vem desenvolvendo, gerando empregos diretos e indiretos e divulgando o nome de nossa urbe em todo o
estado de São Paulo.

A  Empresa  surgiu  precisamente  em  20  de  novembro  de  1992  e  se
chamava TCM - Tucunduva & Carvalho Motta Ltda.  fundada por Joaquim Carvalho Motta Junior –
Presidente do Grupo TCM. E através de um trabalho sólido e confiável, que se traduz em investimentos
pessoais e materiais, conquistou a credibilidade dos mercados local e regional e cresceu ao longo dos
anos, tornando-se o GRUPO TCM.

Com décadas de experiência,  o Grupo TCM conta com mais de 2.300
colaboradores e está presente em mais de 500 municípios, sendo assim a maior empresa de terceirização
de mão de obra do Oeste Paulista. O Grupo TCM se destaca por sua cultura inovadora e programas de
treinamento  constante,  criando  uma  competente  força  de  trabalho  com  seu  profissionalismo  e
versatilidade em soluções específicas e diferenciadas para cada cliente, com a máxima qualidade.

O Grupo TCM atua nas áreas  de Recepção,  Portaria e  Vigilância;  HR
Serviços:  Leitura  e  Entrega  de  Contas;  TCM  Serviços:  Limpeza  e  Conservação  Patrimonial;  K.I.O
Engenharia: Desenvolvimento de Software; 3CT Agropecuária: Atividades no Agronegócio; Luz Energy:
Manutenção em Usinas Hidrelétricas, e os serviços prestados são de total responsabilidade civil do Grupo
TCM, que se caracteriza por sua idoneidade ealta capacitação para garantir a realização do trabalho com a
máxima qualidade.

 
Operando ha 26 anos o GRUPO TCM tem uma filosofia organizacional

firmemente estabelecida, colaborando com os diversos segmentos de serviços terceirizados, fornecendo
pessoal  altamente  especializado.  Sempre  atento  às  novas  tecnologias  em  equipamentos,  produtos  e
serviços, o Grupo TCM oferece o que há de mais moderno aos seus clientes, dando soluções rápidas e
eficazes às necessidades apresentadas, gerando satisfação e qualidade em todos os serviços.

 
O GRUPO TCM tem levado tranquilidade para  as  empresas  buscarem

novos negócios sem deixar à deriva as situações mais rotineiras que ocorrem. A sólida experiência no
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setor, junto a grandes empresas nacionais e multinacionais e a uma equipe de profissionais da mais alta
qualidade, faz do GRUPO TCM uma empresa de destaque no ramo da terceirização de serviços.

Diante do exposto, o município de Assis/SP, neste momento representado
por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade, congratulam-
se com a Empresa TCM SERVIÇOS em nome do seu proprietário Joaquim Carvalho Motta Junior e o
aplaude efusivamente pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo, gerando empregos e divulgando o
nome de nossa cidade em todo o estado de São Paulo e outros Estados.

Que seja encaminhado ofício à homenageada, na pessoa o seu
proprietário, Joaquim Carvalho Motta Junior, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa
homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2018.

SAGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 3951.
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