
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, de 02 de maio de 2017 

 
 
 

Dispõe Sobre a Concessão de Título de 
"CIDADÃO ITABIRENSE" ao Sr. Kleber 
Andrade Da Silveira. 

 
 
A Câmara Municipal de Itabirinha, através de seus representantes Legais, nos termos 
da alínea "b" do inciso XVIII do art. 30 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, 
Presidente da Mesa Diretora, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º. Fica concedido o título de "CIDADÃO ITABIRENSE " ao Sr. Kleber Andrade da 
Silveira, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços sociais prestados ao 
povo do Município Itabirinha. 
 
Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene 

realizada pela Câmara de Vereadores em dia e horário definido pela Mesa Diretora. 
  
Art. 2º. Faz parte integrante desse Decreto Legislativo, síntese da biográfica do Sr. 
Kleber Andrade da Silveira, relatando sua contribuição com a comunidade e 
especificando as datas dos fatos ocorridos. 
 
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Itabirinha - MG, 02 de maio de 2017. 
 

 
 
 
 

ELIEBER PEDRO FELICIANO 
Vereador Presidente 

 
 

 
JOSÉ ALVES MARCOS    GILVAN NERES DE SOUZA 

        Vereador Vice-Presidente                 Vereador 1º Secretário  
 

 
 



 

ANEXO I 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de 02 de maio de 2017 

 
 

SÍNTESE DA BIOGRÁFICA DO SR. KLEBER ANDRADE DA SILVEIRA 

 
 
Senhores Vereadores 
 
 
 
O título de Cidadão Itabirense só poderá ser concedido ao morador no território de 
Itabirinha, não nascido no Município. Kleber Andrade da Silveira, nascido na cidade de 
Governador Valadares/MG em 08 de setembro de 1983, filho de Odilia Cassemira da 
Silveira e Odete Andrade da Silveira, solteiro e pai de Pietra Marques Andrade.  
 
Policial Militar lotado em Itabirinha/MG desde novembro de 2006. Como policial militar 
procurou especializar-se, através  da secretaria nacional de segurança pública – 
SENASP realizando diversos cursos sendo: análise criminal, aspectos jurídicos da 
abordagem policial, atendimento as mulheres em situação de violência, atuação policial 
frente aos grupos vulneráveis, balística forense aplicada, busca e apreensão, crimes 
ambientais, direitos humanos, enfrentamento da exploração sexual de crianças e 
adolescentes, identificação veicular, polícia comunitária, policiamento comunitário 
escolar e uso progressivo da força, além de cursos na área do trânsito e de prevenção 
das drogas. 
 
Pela Polícia Militar de Minas Gerais capacitou-se como instrutor do programa 
educacional de resistência as drogas – PROERD em 2009, nos currículos de 5 e7 
anos, e desde então ministra lições do programa para os alunos da rede Municipal e 
Estadual de ensino. Em 2016 participou de uma capacitação, habilitando-o a ministrar 
lições para educação infantil e pais. O instrutor completará oito anos de PROERD, 
sendo que no município de Itabirinha já trabalhou com aproximadamente 2.000(duas 
mil) crianças/adolescentes no decorrer desse período. 
 
Em Itabirinha como policial militar, além de ser instrutor do PROERD, ensinando as 
crianças e adolescentes a manter-se longe das drogas e da violência, participou de 
diversos programas sociais como jovem cidadão em 2010.  
 
Sempre preocupado com as causas sociais, mantém diversos contatos com pessoas 
da sociedade, ajudando em ações sociais, como CONGRESSO VENHA O TEU REINO 
nos anos de 2016/2017, ITABIRINHA TE QUERO SEM DROGAS no ano de 2010, 
CRUZADA DE MILAGRES em 2015, NATAL SOLIDÁRIO com distribuição de 
brinquedos, arrecadação de alimentos e roupas para famílias carentes e desabrigadas, 



 

como as da enchente em Mantena no ano de 2013, entre outros. Constantemente se 
apresenta na Rádio Vale Verde FM abordando temas de utilidade pública, como 
trânsito, drogas, bullyng e etc. 
 
Como profissional recebeu diversos reconhecimentos pela polícia militar de Minas 
Gerais, sendo destaque operacional e comunitário do sexto batalhão por diversos anos 
seguidos, além de ser agraciado em 2010 com o troféu Águia de Ouro, como o melhor 
profissional da área de segurança pública daquele ano. 
 
Ficamos todos honrados em ter recebido um cidadão que aprendeu amar essa terra e 
essa gente como se fosse irmãos. Esperamos com esse título de Cidadão Itabirense 
que possamos expressar nosso carinho e gratidão pelos relevantes serviços prestados 
que contribuíram para o bem estar de nossa gente.  

 
Itabirinha - MG, 02 de maio de 2017. 
 
 
 

 
 

ELIEBER PEDRO FELICIANO 
Vereador Presidente 

 
 

JOSÉ ALVES MACOS    GILVAN NERES DE SOUZA 
        Vereador Vice-Presidente                 Vereador 1º Secretário  
 


