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CDNCEDE o título de cidadão do

Anazonas ao Sr. Julio Akira Koga.
dlrr

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. le Nos termos da Resolução Legislativa n. l1 de 15 de dezembro de 1977, fica

concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Sr. Juiio Akira Koga'

parágrafo único. A entrega do título será realiza& em reunião especial da Assembleia

Legislativa, que ocorrerá em dia e hora definidos pela Mesa Diretora deste Poder'

Art. 2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publica;ão

pLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLA-IVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 01de agosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo conceder o Título de cidadão do

Amazonas ao sr. Julio Akira Koga. Neto de imigrante iaponês, nasceu em urania, são Paulo'

em 07 de julho de 1963. É casado, tem duas filhas e uma neta. Formado em Engenharia de

produção Mecânica na Faculdade de Engenharia lndustria I - FEI (São Bernardo do Campo -

SP), veio para a Moto Honda da Amazônia em L986 com a missão de ser Chefe Junior da

Engenharia de Produto. Com uma trajetória de 33 anos de empresa, é o atual Vice-

Presidente lndustrial da Moto Honda da Amazônia'

Hoje, considera-se um autêntico manauera, tem grande admiração pela cultura

local e orgulho de por meio da Moto Honda da Amazônia ter contribuído para a geração de

emprego e renda na Zona Franca de Manaus e aqui ter desenvolvido a vida profissional e

constituído sua família.

No início da carreira, atuou no desenvolvimento de novos modelos de

motocicletas para o Brasil e exterior, e nos projetos de nacionalização de materiais e

componentes para motocicletas, incentivando o estabelecimento de novas tecnologias de

produção na indústria nacional e local'

Contribuiu para o desenvoh,imento doa primeiros requisitos ambientais para

motocicletas, o Programa silêncio (1992) - Regulanrentação de controle de Poluição sonora

e o PROMOT (2002)-Programa de controle de Poluicão do Ar por Motociclos'

Foi o primeiro brasileiro a assumir o cargo de Engenheiro Chefe da Qualidade -

responsável máximo pela qualidade na empre-e'a' Nessa posição' contribuiu para o

desenvorvimento da estrutura de engenharia de testes no Brasir por meio da inauguração do

centro de Desenvorvimento e Tecnorogia (cDT) visando dar maior velocidade e atendimento

às necessidades dos clientes, o qual contempla em sua estrutura o primeiro laboratório de

controle de emissões de gases para mrtocicletas na América Latina e promoveu a formação

e capacitação da equipe de técnicos e engenheiros locais para atuar nas atividades de

desenvolvimento de novos modelos'

Av. Mário ypiranga Monteiro, n.e 3.g50 - Ec. Dep. José de.'esus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CËF 69'050-03J - Manaus - ÂM - Brasil

Íl@ assembleieam www'ale'am'gov'br



poDER tEclstAïlvo
ASSEMBLEIA LEGISUÜVA D)' - esrÀooDoAMAzoNAs

EstabeleceuemRioPretodaEva(AM)cCampodeProvasparasimulaçãodas

diversas condições de usos das motocicretas, o quar utiriza o espaço do entorno das pistas

para a preservação de árvores de espécies ameaçadas de extinção e o cultivo de frutas' que

são doadas a instituições de caridade da região'

Desenvolveuumimportantetrabalho.omoDiretorExecutivodeCompras,

consolidando ainda mais a parceria da Moto Honda :om os fornecedores' fomentou grupos

de suporte técnico para uma maior sinergia com ã cadeia de suprimentos resultando na

melhoriadosprodutoseaumentodacompetitividadedaempresa.

como vice-presidente lndustrial, atualmente é responsável por realizar uma

completa transformação e modernização da cadeia produtiva da empresa, que visa ganho de

eficiência e produtividade em toda a operação e contará com investimentos na ordem de

500 milhões de reais, a ser realizado até 2021"

Destaforma,prestandorelevandoserv.çoàpopulaçãoAmazonense,sendoum

profissional que se compromete com sua profissão'

Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente

propositura

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 01de agosto de 2019'
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