
ATA DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO  

 

         Aos 29 dias do mês de novembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a Sessão Solene para a entrega de Título de Cidadão 

Honorário. Foram convidados para compor a Mesa, o Presidente, o Vereador Geraldo 

dos Santos, o Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, o Prefeito Luiz Emílio Duarte 

de Omena e a Doutora Cinthia de Carla Carvalho Costa. Foi registrado a presença de 

algumas autoridades municipais, convidados e demais população. Em seguida o senhor 

Presidente solicitou do Vereador Geraldo a fazer a chamada dos senhores Vereadores, 

em seguida deu por aberta a Sessão. Logo após foi lida a história da Doutora Cinthia de 

Carla Carvalho Costa, pessoa que de uma forma ou de outra ajudou a construir o 

progresso de Messias e de seu povo. E não havendo mais matérias na ordem da Sessão 

Solene, o senhor Presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores, que 

agradeceram a Doutora Cinthia pela contribuição dada ao município de Messias, para 

o crescimento e desenvolvimento, onde se integrou na comunidade desenvolvendo 

atividades nos mais diversos segmentos sociais. Em seguida o senhor Presidente 

convidou o Excelentíssimo senhor Prefeito a fazer uso da palavra, e que agradeceu a 

Doutora Cinthia por toda contribuição dada ao município, onde no segmento da saúde 

ajudou a muitas pessoas de Messias, e parabenizou pelo reconhecimento de cidadania 

messiense. Em seguida o senhor Presidente convidou a senhora Cinthia de Carla 

Carvalho Costa a fazer uso da palavra, e que agradeceu pela homenagem dos senhores 

Vereadores, por todos o reconhecerem como uma verdadeira cidadã messiense, e que 

todos podem contar com seu apoio. E não havendo mais quem fizesse uso da palavra, 

o senhor Presidente deu por encerrada a Sessão Solene e convocou a próxima em 

caráter ordinário para o dia 06 de dezembro em horário regimental, e para que esta ata 

tenha seus efeitos legais, vai assinada pelo senhor Presidente e demais Vereadores. 

 

Messias 29 de novembro de 2018. 

 


