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    PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003, 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

 

EMENTA: Concede o Título de Cidadão Benemérito de Santa Maria 

Madalena ao senhor SÍLVIO JULIACE. 

 

A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por seus representantes legais 

aprovou e eu promulgo a seguinte 

 

RESOLUÇÃO: 

 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Benemérito de Santa Maria 

Madalena ao senhor SÍLVIO JULIACE, nascido neste município, em 24 de 

janeiro de 1921. 

 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será 

publicada como parte integrante da presente Resolução.   

 

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Salão Tude Portugal, em 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador – 1º Secretário 

 

JUSTFICATIVA:  

 

No dia 24 de janeiro de 2021, O querido madalenense SÍLVIO JULIACE, 

comemorou um SÉCULO de vida!  

 

O seu Sílvio, muito conhecido por SILVINHO JULIACE, é cidadão dos mais 

conhecidos e queridos em Santa Maria Madalena. Era filho de Leopoldo 

Juliace e de Nunciata Vergette, imigrantes italianos que muito contribuíram 

para o engrandecimento do município de Santa Maria Madalena.  

 



                     

 

O homenageado é viúvo da senhora  Eudetes Lima Juliace, com quem teve 3 

filhos: Vitorino Lima Juliace, Maria das Graças Lima Juliace e José Carlos 

Lima Juliace. É avô dos seguintes netos: Alex, Alessandra, Fabiano, Marcela, 

Renato e Rogério, tendo também os seguintes bisnetos: Yasmin, karolayne , 

Bárbara, Rhânia, Rander, Renata, Rayron, João Pedro e João Álvaro, e ainda, 

um tataraneto, Humberto. 

 

Seu Silvinho detém a estima e o carinho de uma grande legião de amigos, 

tendo ele chegado à marca dos 100 anos de vida, lúcido e sempre fazendo do 

seu jeito calmo uma característica que assinala a sua aguçada capacidade de 

irradiar paz e serenidade a todos os que lhe estão próximos no seu dia a dia, 

cujo modo de ser contribuiu sobremaneira para que conquistasse muitos 

amigos nessa sua caminhada de um século de vida.  

 

Seu Sílvio Juliace foi o fundador da vila, podendo-se dizer bairro, VILA DO 

SILVINHO, existente entre os bairros do LARGO DO MACHADO e do 

ARRANCHADOURO, nesta cidade, onde há mais de meio século é querido e 

ilustre morador.  

 

Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o 

apoio e votos dos ilustres pares, à aprovação do presente projeto de Resolução, 

por tratar-se de justa iniciativa desta Casa Legislativa para com o querido 

homenageado.   

 

                               Salão Plenário Tude Portugal, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM 

 


