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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  
 

“Concede Título de Cidadão Rioverdense à pessoa que menciona”

 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
 
 
Art. 1º - Fica concedido o T

Gomes da Silva
comunidade rioverdense.

 
Art. 2º - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título.
 
Art. 3º -  Revogadas disposições em contrário, esse d

vigor na data de sua publicação.
 
 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
VERDE,  ESTADO DE GOIÁS, 
2015. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  01 / 201

 
“Concede Título de Cidadão Rioverdense à pessoa que menciona” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA:

Fica concedido o Título de Cidadão Rioverdense ao Sr. Adelson 
Gomes da Silva, em razão dos relevantes serviços prestados à 
comunidade rioverdense. 

Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título.

Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em 
de sua publicação. 

DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
STADO DE GOIÁS, aos 20 dias do mês de Fevereiro

                                                       Naudia Faedo 
                    Vereadora – PT 
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/ 2015 

 

GO APROVA: 

ítulo de Cidadão Rioverdense ao Sr. Adelson 
, em razão dos relevantes serviços prestados à 

Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. 

ecreto entrará em 

DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
Fevereiro de 
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J U S T I F I C A T I V A

 
O Sr. Adelson Gomes da Silva ,e membro do 

seguimento comercial  sendo representante de Notório Jornal ,já 

residindo em nossa cidade as vários anos ,participante 

Senhora de Fatima e atuando como Ministro Qualificado do Matrimonio , 

do Batismo, da “ Palavra e da Eucaristia”,atuando também como 

palestrante Motivacional  e Interpessoal em diversos setores de Rio 

Verde,cidadão sempre preocupado com o convívio familiar e base 

religiosa .  

Assim, é que conto com o voto favorável dos pares 

desta Casa de Leis para aprovação da presente propositura.

 

 

 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
VERDE,  ESTADO DE GOIÁS, 
2015. 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

O Sr. Adelson Gomes da Silva ,e membro do 

seguimento comercial  sendo representante de Notório Jornal ,já 

residindo em nossa cidade as vários anos ,participante da Paróquia Nossa 

Senhora de Fatima e atuando como Ministro Qualificado do Matrimonio , 

smo, da “ Palavra e da Eucaristia”,atuando também como 

palestrante Motivacional  e Interpessoal em diversos setores de Rio 

sempre preocupado com o convívio familiar e base 

Assim, é que conto com o voto favorável dos pares 

asa de Leis para aprovação da presente propositura. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
STADO DE GOIÁS, aos 20 dias do mês de Fevereiro

 
                                                   Naudia Faedo 

            Vereadora – PT 
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O Sr. Adelson Gomes da Silva ,e membro do 

seguimento comercial  sendo representante de Notório Jornal ,já 

da Paróquia Nossa 

Senhora de Fatima e atuando como Ministro Qualificado do Matrimonio , 

smo, da “ Palavra e da Eucaristia”,atuando também como 

palestrante Motivacional  e Interpessoal em diversos setores de Rio 

sempre preocupado com o convívio familiar e base 

Assim, é que conto com o voto favorável dos pares 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
Fevereiro de 
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Currículo: Adelson Gomes da Silva

Adelson Gomes da Silva, nascido em Sobradinho 

1974 , sendo o 5º Filho em uma família de 9 filhos ,Sendo seu pai o Sr. Carmelino 

Gomes da Silva e sua Mãe a Sra. Ana Moura.

    Adelson morou  em uma propriedade na  zona Rural até seus 12 anos de idade, 

ainda no Distrito Federal, vindo a residir em uma chácara  no  estado de Goiás, nas 

proximidades de aparecida de Goiânia. 

    Por volta de seus 13 anos, foi que iniciou suas atividades escolares, onde desde de 

então procurou ser um aluno dedicado, atencioso e prestativo,com muitas dificuldades 

em detrimento da situação financeira,  ainda assim conseguiu concluir o 2º Grau, 

entretanto não teve condição de continuar o estudos ou iniciar um curso superior. E 

dessa maneira teve que trabalhar, onde passou a integrar o grupo Jaime Câmara, 

tornando-se um  vendedor Modelo da Empresa . E Sempre participando e 

contribuindo no seguimento rel

seus 26 anos casou – se com a Sra. Fernanda Maria ,e deu inicio a sua família ,hoje 

tendo 3 filhos,Ana Flavia,Suyane e Samuel.

    Logo em seguida com seu desempenho no Grupo de trabalho ,foi transferid

cidade de Rio Verde,para então assumir como representante comercial na empresa “ 

Jornal o popular “, em 01/07/2004. E já residindo na cidade de Rio Verde,Adelson 

Gomes  começou a participar da Paróquia Nossa Senhora de Fatima,atuando como 

Ministro Qualificado do Matrimonio , do Batismo, da “ Palavra e da 

Eucaristia”,atuando também como palestrante Motivacional  e Interpessoal, e dessa 

forma   deu continuidade aos seus estudos, cursando a Faculdade de “ Teologia ”, 

fornecido pel o Instituto Claretia

    Adelson, desde quando começou a residir em nossa , nunca mediu esforços para se 

aprimorar e contribuir cada vez mas, para o bem estar das pessoas da qual tem a 

oportunidade de conhece-lo, priorizando sempre o resgate do convívio  familiar e 

religioso em toda sociedade  . 
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Currículo: Adelson Gomes da Silva 

 

Adelson Gomes da Silva, nascido em Sobradinho –DF ,na data de 13  de agosto de 

1974 , sendo o 5º Filho em uma família de 9 filhos ,Sendo seu pai o Sr. Carmelino 

Gomes da Silva e sua Mãe a Sra. Ana Moura. 

Adelson morou  em uma propriedade na  zona Rural até seus 12 anos de idade, 

ainda no Distrito Federal, vindo a residir em uma chácara  no  estado de Goiás, nas 

proximidades de aparecida de Goiânia.  

Por volta de seus 13 anos, foi que iniciou suas atividades escolares, onde desde de 

então procurou ser um aluno dedicado, atencioso e prestativo,com muitas dificuldades 

em detrimento da situação financeira,  ainda assim conseguiu concluir o 2º Grau, 

anto não teve condição de continuar o estudos ou iniciar um curso superior. E 

dessa maneira teve que trabalhar, onde passou a integrar o grupo Jaime Câmara, 

se um  vendedor Modelo da Empresa . E Sempre participando e 

contribuindo no seguimento religioso da igreja católica onde morava , e ao longo de 

se com a Sra. Fernanda Maria ,e deu inicio a sua família ,hoje 

tendo 3 filhos,Ana Flavia,Suyane e Samuel. 

Logo em seguida com seu desempenho no Grupo de trabalho ,foi transferid

cidade de Rio Verde,para então assumir como representante comercial na empresa “ 

Jornal o popular “, em 01/07/2004. E já residindo na cidade de Rio Verde,Adelson 

Gomes  começou a participar da Paróquia Nossa Senhora de Fatima,atuando como 

Qualificado do Matrimonio , do Batismo, da “ Palavra e da 

Eucaristia”,atuando também como palestrante Motivacional  e Interpessoal, e dessa 

forma   deu continuidade aos seus estudos, cursando a Faculdade de “ Teologia ”, 

o Instituto Claretiano. 

Adelson, desde quando começou a residir em nossa , nunca mediu esforços para se 

aprimorar e contribuir cada vez mas, para o bem estar das pessoas da qual tem a 

lo, priorizando sempre o resgate do convívio  familiar e 

so em toda sociedade  .  
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DF ,na data de 13  de agosto de 

1974 , sendo o 5º Filho em uma família de 9 filhos ,Sendo seu pai o Sr. Carmelino 

Adelson morou  em uma propriedade na  zona Rural até seus 12 anos de idade, 

ainda no Distrito Federal, vindo a residir em uma chácara  no  estado de Goiás, nas 

Por volta de seus 13 anos, foi que iniciou suas atividades escolares, onde desde de 

então procurou ser um aluno dedicado, atencioso e prestativo,com muitas dificuldades 

em detrimento da situação financeira,  ainda assim conseguiu concluir o 2º Grau, 

anto não teve condição de continuar o estudos ou iniciar um curso superior. E 

dessa maneira teve que trabalhar, onde passou a integrar o grupo Jaime Câmara, 

se um  vendedor Modelo da Empresa . E Sempre participando e 

igioso da igreja católica onde morava , e ao longo de 

se com a Sra. Fernanda Maria ,e deu inicio a sua família ,hoje 

Logo em seguida com seu desempenho no Grupo de trabalho ,foi transferido para a 

cidade de Rio Verde,para então assumir como representante comercial na empresa “ 

Jornal o popular “, em 01/07/2004. E já residindo na cidade de Rio Verde,Adelson 

Gomes  começou a participar da Paróquia Nossa Senhora de Fatima,atuando como 

Qualificado do Matrimonio , do Batismo, da “ Palavra e da 

Eucaristia”,atuando também como palestrante Motivacional  e Interpessoal, e dessa 

forma   deu continuidade aos seus estudos, cursando a Faculdade de “ Teologia ”, 

Adelson, desde quando começou a residir em nossa , nunca mediu esforços para se 

aprimorar e contribuir cada vez mas, para o bem estar das pessoas da qual tem a 

lo, priorizando sempre o resgate do convívio  familiar e 


