
Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Aracruz, da 

Legislatura 2013/2016 realizada no dia 04 de março de 2016, ás 

19:00 horas, no Plenário Hélio Santana de Araújo, sob a 

Presidência do vereador José Gomes dos Santos.   Aos quatro dias 

do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores,  

Carlos André Franca de Souza,  Fabio Netto da Silva, José Gomes 

dos Santos, Lúcio Zanol e Renato Pereira sobrinho.   O senhor 

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, que tem por finalidade homenagear o Time 

de Futebol “Grêmio Esportivo Tigres de Aracruz”. A Mesa foi 

composta pelo representante da Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Juventude o servidor Jonata Moraes e senhor Raimundo 

Nonato de Souza - Presidente do Time de Futebol “Grêmio 

Esportivo Tigres de Aracruz”. Dando continuidade aos trabalhos 

foi executado o Hino Nacional e o Hino do Município de Aracruz. 

Em seguida o senhor Presidente transferiu a condução dos 

trabalhos ao vereador Lucio Zanol. Assumido os trabalhos o 

vereador fez a saudação aos homenageados e um breve relato 

sobre a história  do time de futebol. Foi concedida a palavra ao  

atleta do time “Grêmio Esportivo Tigres de Aracruz” Lucas 

Conceição para falar em nome dos homenageados. Em seguida 

falou o senhor    Vinicius Alexandre pai de um dos atletas para 

saudar os homenageados. Dando continuidade se pronunciou o 

presidente da agremiação “Grêmio Esportivo Tigres de Aracruz”. 

Foi concedida a palavra ao representante da Secretaria Municipal 

de Esporte, Lazer e Juventude senhor Jonata Moraes. Foi 

franqueada a palavra aos vereadores tendo se manifestado os 

vereadores Carlos André Franca de Souza,  Fabio Netto da Silva,  

Renato Pereira Sobrinho e Lucio Zanol. Foi convidado o 

Presidente do Time de Futebol “Grêmio Esportivo Tigres de 

Aracruz” para apresentação dos atletas do SUB 15 e equipe 



técnica para receber a placa em homenagem a vitória na Copa A 

Gazetinha 2016. Nada mais havendo a tratar o  senhor Presidente 

deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos 

e especialmente dos homenageados E para constar eu,             

Lucio Zanol, 1º Secretario ad hoc, de acordo com o art. 23 inciso 

VI do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente Ata, 

que após lida e aprovada segue assinada. 

 


