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 DECRETO LEGISLATIVO N° 

(Concede título de cidadão rioverdense à  pessoa que menciona e dá outras 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO. APROVA

Art. 1° - Concede-se título de cidadão rioverdense ao 

CARDOSO pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade.  

 

Art. 2° - A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do 

Poder Legislativo. 

 

Art. 3° - O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando

se possíveis disposições contrárias. 

 

 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

dias do mês de dezembro de 2015.

 
      
 
    Iran Mendonça Cabral

                           Presidente               
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DECRETO LEGISLATIVO N° 13  /2015   

 

 

(Concede título de cidadão rioverdense à  pessoa que menciona e dá outras 

providências) 

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE GO. APROVA E EU PROMULGO

 

 

se título de cidadão rioverdense ao SR. ALTINO VIEIRA 

pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade.  

A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do 

 

O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando

se possíveis disposições contrárias.  

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, 

dias do mês de dezembro de 2015. 

Iran Mendonça Cabral 
Presidente                

                                   Iturival Nascimento Júnior

                                                                               1º Secretário 
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(Concede título de cidadão rioverdense à  pessoa que menciona e dá outras 

E EU PROMULGO: 

SR. ALTINO VIEIRA 

pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade.   

A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do 

O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-

GO, aos 21 

Iturival Nascimento Júnior 
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Altino Vieira Cardoso, nasceu em 1951 em Cachoeira Alta residindo na cidade por um 

período de 6 anos. Em 1957 mudou

Barbosa de Jesus, em 1973. Os frutos do relacionamento do casal ficaram marcados 

com o nascimento dos filhos: Ronimarden Barbosa Cardoso, Raqueline Barbosa 

Cardoso Garcia e Rosangela Barbosa Cardoso. 

(GO) que esteve nas paradas de sucesso em meados da década de 70 e 80 se destacando 

principalmente, como cantor romântico.

Entre seus principais álbuns, estão a única coletânea de sucesso lançada pelo cantor 
como: "Menina dos Meus Sonhos"(1981), "Marcas do Tempo"(1983) e "Traços do 
Amor" (1984). Músicas essas que estouraram em 1981, garantindo assim o sucesso na 
carreira do cantor. 
Altino ficou conhecido como Rony Cardoso devido ao seu trabalho artístico e até hoje 
proporciona alegria a população de Rio Verde e Região através de suas músicas. Além 
disso, o cantor também prestou vários serviços de assistência social a
rioverdense residindo no Bairro Vila Renovação, onde o mesmo realizava ajuda as 
pessoas carentes.  
Em 1969 participou do 1° Festival da Canção realizado na cidade de Rio Verde GO, 
Rony ganhou a disputa entre vários competidores locais e como pr
gravação de um disco proporcionado na época pelo então Prefeito,Lauro Martins. 
Rony Cardoso, levou o nome do Município de Rio Verde em destaque em todo pais 
gravou várias músicas entre elas, Castelo de Sonhos em 1977, proporcionando um 
grande sucesso só nessa época foram vendidas cerca de 500.000 mil cópias, outro rit 
que marcou foi a canção, Amor Antigo conhecida como o marco de sua carreira. Nos 
dias atuais Rony continua sendo reconhecido e aplaudido pelo o seu trabalho, através 
das músicas que marcaram a historia de Rio Verde e que já foram regravadas por vários 
artistas entre eles está dupla: Leandro e Leonardo e o cantor Amado Batista.

O sucesso de Rony proporcionou grandes conquistas entre elas,  a oportunidade de 

participar de vários programas da televisão como: Chaquinha, Bolinha, Raul Gil, entre 

outros. 
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JUSTIFICATIVA  
 

Altino Vieira Cardoso, nasceu em 1951 em Cachoeira Alta residindo na cidade por um 

período de 6 anos. Em 1957 mudou-se para Rio Verde, onde se casou com Itelvina 

Barbosa de Jesus, em 1973. Os frutos do relacionamento do casal ficaram marcados 

nto dos filhos: Ronimarden Barbosa Cardoso, Raqueline Barbosa 

Cardoso Garcia e Rosangela Barbosa Cardoso. Rony Cardoso é um cantor de Rio Verde 

(GO) que esteve nas paradas de sucesso em meados da década de 70 e 80 se destacando 

romântico. 

Entre seus principais álbuns, estão a única coletânea de sucesso lançada pelo cantor 
como: "Menina dos Meus Sonhos"(1981), "Marcas do Tempo"(1983) e "Traços do 
Amor" (1984). Músicas essas que estouraram em 1981, garantindo assim o sucesso na 

Altino ficou conhecido como Rony Cardoso devido ao seu trabalho artístico e até hoje 
proporciona alegria a população de Rio Verde e Região através de suas músicas. Além 
disso, o cantor também prestou vários serviços de assistência social a comunidade 
rioverdense residindo no Bairro Vila Renovação, onde o mesmo realizava ajuda as 

Em 1969 participou do 1° Festival da Canção realizado na cidade de Rio Verde GO, 
Rony ganhou a disputa entre vários competidores locais e como prêmio recebeu a 
gravação de um disco proporcionado na época pelo então Prefeito,Lauro Martins. 
Rony Cardoso, levou o nome do Município de Rio Verde em destaque em todo pais 
gravou várias músicas entre elas, Castelo de Sonhos em 1977, proporcionando um 

de sucesso só nessa época foram vendidas cerca de 500.000 mil cópias, outro rit 
que marcou foi a canção, Amor Antigo conhecida como o marco de sua carreira. Nos 
dias atuais Rony continua sendo reconhecido e aplaudido pelo o seu trabalho, através 

s que marcaram a historia de Rio Verde e que já foram regravadas por vários 
artistas entre eles está dupla: Leandro e Leonardo e o cantor Amado Batista. 

O sucesso de Rony proporcionou grandes conquistas entre elas,  a oportunidade de 

rogramas da televisão como: Chaquinha, Bolinha, Raul Gil, entre 
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como: "Menina dos Meus Sonhos"(1981), "Marcas do Tempo"(1983) e "Traços do 
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