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Estado de São Paulo 

"ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS E ELOGIO À 
SENHORA HELENA MARIA DA TRINDADE LOQUETTE E VOTO DE APLAUSO 
AOS SENHORES LUCIANO HENRIQUE DE CASTRO E NILTON BATISTA DE 
SOUZA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO". 
No dia quatro do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Guzolândia. 

Estado de São Paulo, no Salão Paroquial Santos Anjos anexo à Igreja Matriz, local previamente 

designado, às 20:00 horas, realizou-se a Sessão Solene de Entrega de Moção de Aplauso e 

Elogio e Voto de Aplauso. Como primeiro ato o mestre de cerimônias designado solicitou ao 

presidente da Câmara, prefeito, homenageados, vereadores e autoridades que tomassem os 

lugares que lhes foram reservados. O presidente da Câmara declarou aberta a Sessão Solene. Na 

sequência, o cerimonialista solicitou a todos os presentes que ficassem de pé para a execução do 

hino nacional brasileiro e do hino municipal. Dando continuidade à sessão, ocorreu a leitura da 

Moção e Elogio ocasião em que o vereador Paulo Roberto Dei Santos discursou sobre os atos da 

homenageada Helena Maria da Trindade Loquette. O vereador Sebastião Custódio da Silva 

realizou a entrega da placa à senhora Helena e na sequência lhe foi concedida a palavra para 

fazer suas considerações acerca da homenagem. Prosseguindo a cerimônia, o vereador Carlos 

Eduardo de Carvalho discursou sobre o Voto de Aplauso concedido ao senhor Luciano Henrique 

de Castro. O vereador Cristiano Leonel Barbosa realizou a entrega da placa ao senhora Luciano e 

na sequência foi concedida a palavra para fazer suas considerações acerca da homenagem. 

Prosseguindo a cerimônia, o vereador Sidinei Soares dos Reis discursou sobre o Voto de 

Aplauso concedido ao cidadão Nilton Batista de Souza. O vereador Osvaldo Xavier realizou a 

entrega da placa ao senhor Nilton e na sequência foi concedida a palavra para fazer suas 

considerações acerca da homenagem. O Presidente Messias de Brito Gondim desejou aos 

homenageados que continuassem realizando o excelente trabalho, agradeceu a presença das 

autoridades, convidados e especialmente o comparecimento do povo em geral que veio prestigiar 

a Sessão Solene de entrega de Moção de Aplausos e Elogio à senhora Helena Maria da Trindade 

Loquette e Voto de Aplauso aos senhores Luciano Henrique de Castro e Nilton Batista de Souza 

da Câmara Municipal de Guzolândia, Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente, deu por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu SIDNEY CARLOS 

GONÇALVES, exerci as funções de Primeiro Secretário da Câmara Municipal de 

GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa 

Diretora. 
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Estado de São Paulo 

GuzolândialSP 04 de dezembro de 2018. 
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