Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Aracruz, da
Legislatura 2013/2016 realizada no dia 08 de março de 2016, ás
19:00 horas, no Plenário Hélio Santana de Araújo, sob a
Presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos oito
dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se a
Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores,
Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza,
Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fabio Netto
da Silva, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Monica de Souza
Pontes Cordeiro, Paulo Sergio da Silva Neres, Renato Pereira
Sobrinho, Romildo Broetto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir
Coser. A senhora Presidente declarou aberto os trabalhos da
Sessão Solene, com arrimo no inciso IV, § 4º do art. 63,
combinado com o artigo 66 do Regimento Interno e informou que
a sessão solene tem por objetivo outorgar o Título de Prêmio
Destaque Mulheres Aracruzenses, nos termos do artigo 35, Inciso
VI da Lei Orgânica de Aracruz e da Lei nº 3.657, de 12/04/2013.
Foi composta a mesa com as autoridades presentes. Em seguida
todos foram convidados para de pé acompanharem a execução do
Hino Nacional e o Hino do Município de Aracruz. Foi convidado
o Pastor Luciano Estevan Gomes para fazer o momento de
oração. Em seguida a senhora Presidente proferiu o seu discurso.
Foi concedida a palavra ao vereador Lucio Zanol, autor da espécie
de honraria. Em cumprimento ao art. 174, § 2º do Regimento
Interno os vereadores Alexandre Ferreira Manhães e Monica de
Souza Pontes Cordeiro fizeram a saudação as homenageadas. Foi
convidada a homenageada Zilma Loureiro Nascimento para falar
em nome das homenageadas, embasado no art. 174, § 3º do
Regimento Interno. Franqueada a palavra as autoridades o
deputado estadual Erick Cabral Musso se pronunciou. Passou-se
a cerimonia de entrega dos títulos Prêmio Destaque Mulheres
Aracruzense as homenageadas, ficando registrado em livro
próprio o Termo de Recebimento com a assinatura da

homenageada. A senhora Presidente agradeceu a presença de
todos e convidou os presentes para o coquetel a ser servido no
espaço anexo ao Plenário desta Casa de Leis. Nada mais havendo
a tratar, a senhora Presidente, deu por encerrados os trabalhos,
convocando os senhores vereadores para próxima sessão. E para
constar eu,
José Gomes dos Santos, 1º Secretario, de
acordo com o art. 23 inciso VI do Regimento Interno, fiscalizei a
elaboração da presente Ata, que após lida e aprovada segue
assinada.

