
 

 

  

 

ATA DA SESSÃO SOLENE VIRTUAL REALIZADA NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020, PARA ENTREGA DE TITULOS HONRARIA, 

2º (segundo) PERIODO DA SESSÃO LEGISLATIVA  4º  SESSÃO 

LEGISLATIVA  DA 15ª (decima quinta) LEGISLATURA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 

às dezenove horas, no plenário da câmara municipal de Altaneira de 

forma deliberativa virtual, reuniu-se em Sessão Solene a Câmara 

Municipal de Altaneira, presidida pelo Vereador Prof. Adeilton Silva 

Presentes os Vereadores: Cier Bastos; Antônio Leite; Valmir Brasil.  

Registrou a presença de todos os vereadores, o Sr. Presidente 

declarou aberta a sessão, fazendo registro que a presente sessão 

solene, marca a entrega de títulos honoríficos a cidadãos que tiverem 

importante atuação, de destaque em várias modalidades e ainda 

registrou que esses homenageados se encontra no plenário e os 

vereadores de forma remota. O presidente da câmara Adeilton Silva, 

relatou como se deu a criação Comenda João Zuba. Afirmou que as 

comendas serão entregues para pessoas que prestam serviços de 

grande relevância no município de Altaneira. Receberam Medalha de 

Mérito legislativo. Pedro Rafael do Carmo, Antônio Francisco Gomes 

de Oliveira, Zuleide Ferreira de Oliveira, Antônio Almeida Leite, 

Valmir Brasil e o Servidor Ariovaldo Soares. Receberam João Zuba. 

Luiz Manoel da Silva, Maria Isabel - Dona Angelita, Maria Oliveira 



 

 

Lino e Ivanildo Cidrão. O Médico Thales Ronaldo dos Santos Neves, 

recebeu título de cidadão Altaneirense. O homenageado vereador 

relator da Comissão Permanente Antônio Leite, colocou que seu 

trabalho sempre foi em prol do povo Altaneirense. Destacou ainda 

que sempre buscou na sua vida pública defender o dinheiro público, 

é uma alegria está hoje recebendo mais esse reconhecimento. Estou 

fechando com chave de ouro. Para os próximos vereadores eleitos 

espero que sejam um fiscalizador participativo. O mesmo citou que 

mesmo fora do legislativo estará sempre a disposição de todos. Com 

a palavra o secretário da Comissão Permanente e vereador Valmir 

Brasil, ressaltou sua gratidão de ter participado da Comissão 

Permanente. Agradeceu o presidente da Câmara Adeilton pela 

atitude, Lembrou que ao longo de seu primeiro mandado deu seu 

total empenho para lutar pelo bem do povo Altaneirense. O servidor 

da Câmara Municipal Ariovaldo Soares, usou a tribuna da Câmara 

para agradecer pelo reconhecimento. Lembrou de sua trajetória no 

serviço público e que sempre buscou dar seu melhor. Posterior foi 

entregue as comendas João Zuba . O primeiro a receber foi O senhor 

Luiz Manoel que usou a tribuna para relatar sua história, e como 

começou a banda cabaçal, disse ainda que em breve voltara com a 

banda. O segundo a receber a comenda foi Dona Angelita que 

agradeceu ao presidente da Câmara Adeilton pelo reconhecimento. 

Ainda lembrou de várias histórias ao longo de sua vida. Subsequente 

foi convidada a professora Maria Oliveira Lino colocou a satisfação 

de receber essa honraria, agradeceu as vereadoras Zuleide Ferreira 



 

 

e a vereadora Silvânia Andrade pela atitude. Como também os 

demais vereadores pela aprovação. Ressaltou que ao longo de sua 

vida deixou seu legado como educadora, coordenadora  ,direto  ,e 

disse ainda que fica muito feliz por ver todos o que passaram por a 

mesma  bem sucedidos pessoas do bem .O próximo a receber foi o 

senhor Ivanildo Cidrão que usou a tribuna  e início relatando sua 

felicidade em   ver pessoas que contribuíram juntamente com o 

mesmo diretamente e indiretamente com sua formação .Disse ainda 

que acompanhando uma das últimas sessão ordinária desta casa, 

ouvindo seu nome ser indicado ,para receber a medalha  João Zuba. 

Agradeceu mas uma vem por essa homenagem mas Lamentou que 

Cultura em nosso município adormeceu e precisa acordar. Em 

seguida foi entregue o título de cidadão Thales Ronaldo dos Santos 

agradeceu ao presidente da Câmara Adeilton e demais vereadores. 

Estagnou sua gratidão as pessoas de Altaneira. O vereador Cier 

Bastos parabenizou todos os agraciados. Colocou que todos são 

merecedores. Agradeceu também ao presidente da Câmara pela 

atitude. O presidente da câmara Adeilton Silva lamentou a ausência 

das vereadoras Silvânia Andrade e Zuleide Ferreira. Agradeceu aos 

vereadores de oposição pela parceria. Parabenizou também os 

homenageados. Sem mas nada a tratar o senhor presidente declarou 

a sessão solene virtual encerrada. Após a lavratura desta ata que lida 

e achada conforme será encerrada.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


