
Sessão Solene de entrega de títulos Veja as fotos do evento. Págs. 2 e 3 
Confira trechos dos discursos dos vereadores e dos homenageados em agradecimento pelo reconhecimento. Pág. 4

Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, dezembro de 2016  |  Ano IV  |  Número 46

personalidades recebem títulos 
por se destacarem no município

Reconhecimento:

No dia 19 de novembro, a Câ-
mara Municipal promoveu uma 
Sessão Solene para homena-
gear 14 personalidades que se 
destacaram em 
suas áreas de atu-
ação em prol do 
município, e que 
buscaram benefi-
ciar a população 
iunense nos últi-
mos anos. 

Durante o even-
to, realizado no 
Iúna Campestre 
Clube (ICC), os 
vereadores en-
tregaram aos 
seus homenage-
ados os títulos de Cidadão Iu-
nense, Cidadão Iunense Ausen-
te, Cidadão Iunense Presente e 
Comenda Parlamentar do Rio 
Pardo.

A Câmara Municipal concedeu títulos de Cidadão Iunese, Iunense Ausente e Presente e Comenda Parlamentar para homenagear 14 pessoas

“Anualmente realizamos essa 
Sessão Solene para homenage-
ar as pessoas que nasceram em 
Iúna e que se destacam em suas 

áreas de atuação 
e também aos que 
nasceram em ou-
tras cidades, mas 
que moram aqui 
e investem em 
melhorias e no de-
senvolvimento de 
Iúna”, explicou o 
Presidente da Câ-
mara, José Marcos 
de Moraes (Mar-
quinho da Saúde).

A solenidade reu-
niu, além dos ho-

menageados, seus familiares e 
autoridades politicas da região, 
que acompanharam os discursos 
dos vereadores e dos indicados 
que receberam os títulos.

“Tenho certeza que 
todos os homenage-
ados são merecedo-
res desses títulos”.
Vereador José Marcos de Moraes

TíTulo Cidadão iunenSe
Aguinaldo Cezar Côgo

indicado pelo vereador João Elias Colombo Horsth

Geison Vieira de Rezende
indicado pelo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

Ivanete Florindo de Freitas
indicado pelo vereador Rogério Cézar

Jaime Souza Oliveira
indicado pelo vereador Adriano Ornelas da Silva

Jair Gonçalves Soares
indicado pelo vereador Expedito Vieira de Andrade Filho

Joaquim Paiva Gonçalves Júnior
indicado pelo vereador Jonildo de Castro Muzi

Luciano Miranda Salgado
indicado pelo vereador Joceni Rocha Martins

Márcio Elias Cardoso
indicado pelo vereador Jonathan Bonfante Moreira

Maria Lúcia de Oliveira Silva
indicado pelo vereador José Marcos de Moraes

Paulo Sérgio Torquato Lepre
indicado pelo vereador Júlio Maria de Oliveira

Wellington Viana da Fonseca
indicado pelo vereador Weverton da Silva Feitosa

Comenda PaRlamenTaR
do Rio PaRdo 2016

Carlos Humberto Mannato 

TíTulo Cidadão
iunenSe PReSenTe
Romário Batista Vieira

TíTulo Cidadão
iunenSe auSenTe 2016

Israel Rodrigues de Freitas



MESA DiREtORA
PReSIDeNte José Marcos de Moraes (PDT) • VICe-PReSIDeNte Adriano Salviete da Silva (PMDB) • SeCRetáRIo Jonathan Bonfante Moreira (PDT)
VEREADORES
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.es.gov.br) • João Elias Colombo Horsth (joao.elias@camaraiuna.es.gov.br) • 
Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni) (joceni@camaraiuna.es.gov.br) • Jonathan Bonfante Moreira (jonathan@camaraiuna.es.gov.br) • Jonildo de Castro Muzi (jonildo@camaraiuna.es.gov.br) • José 
Marcos de Moraes (marquinho@camaraiuna.es.gov.br) • Júlio Maria de Oliveira (juliomaria@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo Henrique Leocádio da Silva (paulinho@camaraiuna.es.gov.br) • Rogério 
Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br) • Weverton da Silva Feitosa (Zizinho) (zizinho@camaraiuna.es.gov.br)
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um prazer para mim conceder 
esse título”, Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva, vereador.

“Parabenizo todos os ho-
menageados, que fazem 

parte da vida e da rotina de Iúna. 
Minha homenageada, Ivanete 
Florindo, nasceu em Lajinha e é 
uma mulher muito batalhado-
ra, que realiza um belo trabalho 
com flores e sempre participa 
das ações de turismo e represen-
ta a cidade muito bem”. Rogério 
Cézar, vereador.

“T odos os homenageados 
já são filhos de Iúna e eu 

os parabenizo por isso. O meu 
homenageado Wellington Viana 
da Fonseca é carioca e veio pra 
Iúna muito pequeno. Se formou 
aqui e representa muito pra mim, 
é um amigo, um irmão, e por isso 
é uma grande honra entregar a 
ele esse título”, Weverton da Sil-
va Feitosa, vereador.

local onde não nascemos, mas 
que escolhemos morar. Desejo 
aos homenageados paz e saú-
de para que vocês possam con-
tinuar fazendo muita coisa pela 
nossa cidade”. Jonathan Bon-
fante Moreira, vereador.

“Com o meu homenageado, 
Paulo Sérgio Torquato, 

tive o privilégio de trabalhar com 
ele por quase 24 anos”. Júlio Ma-
ria de Oliveira, vereador.

“Receber esse título é mui-
to importante. Também 

fui homenageado no passado 
e tenho muito orgulho disso. 
O meu homenageado, Geison 
Vieira, é um parceiro, um dos 
maiores produtores de café do 

Caparaó e que ajuda muito o 
município na área de eventos, 
principalmente quando envolve 
concurso de marchas e tambo-
res, pois gosta e cria cavalos. É 

Sessão Solene: vereadores 
e homenageados comemoram 
reconhecimento Confira trechos dos discursos 

durante a entrega de títulos pelos 
parlamentares da Câmara de Iúna

“Receber esta homena-
gem me lembra do 

tempo em que estudava na es-
cola Dr. Nagem Abikahir. Lem-
bro quantas vezes joguei bola 
no Ginásio Poliesportivo, e de 
quando joguei aos 10 anos pela 
Copa A Gazetinha, com os pro-
fessores Luís e Romeu Pinto de 
Lima. Em Iúna, trabalhei como 
estagiário na Escelsa, entre-
gando conta de luz, fazendo lei-
tura. Agradeço muito, pois aqui 
eu estudei, amizades construí, 
trabalhei e aprendi a enfren-
tar muitos obstáculos na vida”. 
Luciano Miranda Salgado, ho-
menageado.

“F iquei muito feliz com o 
título e o dedico a todos 

os iunenses que me deram e 
que me dão um voto de con-
fiança”. Romário Batista Viei-
ra, homenageado com o título 
Cidadão Iunense Presente.

“Com essa homenagem, 
relembrei meus mo-

mentos de infância, do Colégio 
Henrique Coutinho e dos ami-
gos que fiz aqui. Agradeço a 
todos por essa homenagem e 
espero voltar a estreitar rela-
cionamentos em Iúna”. Israel 
Rodrigues de Freitas, home-
nageado com o título Cidadão 
Iunense Ausente.

“Uma das melhores coi-
sas da vida é receber 

um título desses, pois reconhe-
ce o trabalho que realizamos 
na cidade. São títulos que dei-
xam a gente muito feliz. E eu 
estou à disposição para ajudar 
o município no que puder, bus-
cando recursos para a cidade”. 
Carlos Humberto Mannato, 
homenageado com a Comenda 
Parlamentar do Rio Pardo.

“É com grande satisfação 
que entrego o título ao 

meu amigo Jaime, por sua parti-
cipação ativa e por representar o 
município de Iúna por onde vai”. 
Adriano Ornelas, vereador.

“Para mim, foi uma grande 
honra entregar o título 

ao meu amigo Luciano Salgado 
(Pingo), que agora também é 
cidadão dessa terra. Parabenizo 
também todos os homenagea-
dos com esse título”. Joceni Ro-
cha Martins, vereador. 

“Acredito que receber esse 
título é uma das coisas 

mais importantes, porque é um 
orgulho sermos reconhecido no 
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