Ata dos trabalhos da Reunião Solene da Câmara Municipal de Nova Lima. No dia seis
de dezembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede para entrega de Título de Cidadania Honorária. Foi comunicado:
“a Câmara Municipal de Nova Lima reúne-se, nesta data, em caráter solene, para
entrega de Título de Cidadania Honorária ao Capitão de Coverta Alessandro Anilton
Maia Nonato. Essa homenagem é concedida a cidadãos que prestaram ou prestam
serviços de caráter relevante à municipalidade nova-limense e demonstra o
reconhecimento da comunidade ao cidadão pela contribuição ao crescimento e
desenvolvimento do município”. Iniciando a solenidade, foram convidados para compor
a Mesa: o vereador Flávio de Almeida, presidindo os trabalhos desta sessão; o
Excelentíssimo Senhor Comandante da 4ª Região Militar, General Henrique Martins
Nolasco Sobrinho; o agraciado com o Título de Cidadão Honorário, o Capitão de
Coverta Alessandro Anilton Maia Nonato; o Secretário de Estado de Segurança Pública,
o senhor Sérgio Barboza Menezes. Foi registrada a presença do 1º Sargento da Marinha,
senhor Salomão Cardoso. Foi executado o Hino Nacional. Logo após, o Senhor
Presidente anunciou: “sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-limense,
declaro aberta esta Sessão Solene. A Câmara Municipal de Nova Lima reúne-se, nesta
data, em caráter solene, para a entrega de Título de Cidadania Honorária ao Capitão de
Coverta Alessandro Anilton Maia Nonato”. Ocorreu uma apresentação musical de
Edian Araújo e, ao piano, Vitor Diegues. Em seguida, foi informado: “a presente
solenidade visa reconhecer os relevantes serviços prestados pelo Capitão de Corveta,
Alessandro Anilton Maia Nonato, com o Título de Cidadania Honorária. O Capitão de
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Corveta, Comandante Nonato, é natural do Rio de Janeiro, pai de duas filhas, Stephanie
e Sarah Nicolly, hoje é morador da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Em Nova
Lima, seus avós maternos, Gentil Raimundo Nonato e Cecy Luíza Nonato, nasceram e
viveram. O Oficial é Comandante da Capitania Pluvial do São Francisco - Marinha do
Brasil - há dois anos e é responsável pela Bacia do Rio São Francisco, que não só
responde pela questão estratégica e potencial hídrica desta Bacia, mas também pelas
questões de interesse ambiental. Por ser um dos maiores desagues no Rio São Francisco,
como também por se tratar de uma hidrografia responsável pelo saneamento de diversas
cidades do Estado, sobretudo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Rio das
Velhas é um dos principais focos de atenção do seu comando e Nova Lima é uma das
principais cidades que se beneficia deste recurso hídrico. A Ação do Comandante
Nonato é resguardar as fontes de recursos hídricos que servem como geração de renda e
de sobrevivência de muitos mineiros. Por todos esses motivos é que hoje temos a honra
de homenagear o Comandante Nonato com o Título de Cidadania Honorária”. Na
sequência, o vereador Flávio de Almeida procedeu à homenagem, proferiu discurso e
entregou o Título de Cidadania Honorária ao Capitão de Corveta, Senhor Alessandro
Anilton Maia Nonato. Foi informado que a placa contém os seguintes dizeres: “A
Câmara Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes
legais, outorga o Título de Cidadania Honorária ao Capitão de Corveta, Senhor
Alessandro Anilton Maia Nonato, por meio do Decreto Legislativo nº 357, de 26 de
junho

de 2018, como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços
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prestados ao Município”. Prosseguindo, realizaram pronunciamentos: o Excelentíssimo
Senhor Comandante da 4ª Região Militar, General Henrique Martins Nolasco Sobrinho;
o homenageado, o Capitão de Corveta, Senhor Alessandro Anilton Maia Nonato. Logo
após, o vereador Flávio de Almeida ofereceu as tradicionais quecas e cervejas artesanais
nova-limenses ao Secretário de Estado de Segurança Pública Sérgio Barboza Menezes,
ao Capitão de Coverta Alessandro Anilton Maia Nonato e ao General Henrique Martins
Nolasco Sobrinho. Ocorreu outra apresentação musical de Edian Araújo e, ao piano,
Vitor Diegues. Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente anunciou: “agradecemos a
todos os presentes, autoridades, familiares e amigos que nos honraram com as suas
presenças nesta sessão solene. Muito obrigado e, sob a proteção de Deus, declaramos
encerrada esta reunião”. ___________________________________________________

