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Aos dezanoves dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 
realizou-se a Sessão Simulada dos Vereadores Juniors as 19 horas, com a presença dos vereadores Léo Sonda, 
Maico Morandi, Jéssica Boniatti, César A. Menegat, Ildo Stangherlin, Danrlei Pilatti, Silvino Maróstica e Evanite 
L. Vedana. Em seguida, o presidente Léo Sonda invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária 
solicitando que o vereador Evanite L. Vedana fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1196/2018. No Pequeno Expediente o vereador Danrlei Pilatti falou da homenagem que será entregue 
para a Nelsi Chiarani nesta sessão e ressaltou seu merecimento pelo envolvimento e participação voluntaria na 
comunidade Paduense. Ressalvou ainda, sua participou ativa na política nos anos 90 que como mulher era raro, 
mas que felizmente com o tempo estão cada vez ganhando mais espaço no cenário político, frisando que sua 
participação despertou e motivou outras mulheres no município. Além disso, convidou todos os presentes para 
participarem da 3ª edição do Pequinique Paradiso Dell Valle no próximo sábado no Lado da Adega Dom Camilo. 
O vereador Dirceu Gizéria também fez seus reconhecimentos a Sra. Nelci Chiarani e salientou que atualmente 
estamos escassas de pessoas como a Nelci que se propõe a fazer trabalhos voluntários e sim apenas por 
interessas próprios. A vereadora Evanite L. Vedana parabenizou a Sra. Nelci Chiarani pela homenagem e relatou 
que por diversas oportunidades pode conviver com Nelci dentro de lideranças de entidades como o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais. Salientou a mulher guerreira e batalhadora que é, por isso fez um agradecimento 
especial em nome das mulheres Paduenses. O vereador Ildo Stangherlin também parabenizou a Sra. Nelci 
Chiarani e frisou a importância de se fazer homenagens em vida, valorizando as pessoas que se destacam, 
principalmente quando é de forma voluntaria, no qual atualmente estamos escassos de pessoas assim. Também 
lembrou que Nelci passou por muitas dificuldades inclusive recentemente, mas sempre deu a volta por cima. A 
vereadora Jéssica Boniatti destacou que Nelci é um exemplo para ela e para os jovens, pois muito mais do que 
ocupar cargos, sempre se propôs a executar trabalhos voluntários defendendo causas sociais. Afirmou que o 
que permanece não são as coisas conquistadas, mas sim os feitos realizados, e Nelci sempre foi uma líder. Além 
disso, defendeu a indicação 62/2018 para promover a inclusão do ensino do dialeto italiano e atividades 
regulares relacionadas à cultura italiana nas escolas municipais de Nova Pádua para que se mantenha essa 
cultura no município, e justificou que o Projeto de Lei tem que partir do poder executivo. No Grande Expediente 
o vereador Silvino Maróstica usou a tribuna para fazer sua homenagem a Sra. Nelci Chiarani e leu seu histórico, 
no qual pode-se destacar a sua participação na conquista da aposentadoria das mulheres rurais e no 
reconhecimento da profissão, no qual fez parte da comissão municipal dos Trabalhadores Rurais de Flores da 
Cunha e Nova Pádua por vinte anos e foi integrante da diretoria por dois mandatos. Além disso, ressalta-se sua 
contribuição na comunidade como catequista, zeladora de capelinha e ministra da eucaristia. Ademais, foi 
vereadora suplente assumindo o cargo por um mês. Maria Nelci é uma trabalhadora rural simples, batalhadora 
e sempre envolvida na comunidade, que fez e continuará fazendo sua parte para uma sociedade mais justa, por 
isso é merecedora da homenagem desta Casa Legislativa. Tiveram ainda os pronunciamentos do Presidente Léo 
Sonda, da Arlete Tronca representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Prefeito Ronaldo e a entrega 
da Moção de Congratulação e fotos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes documentos: 
Indicação 62/2018 Os vereadores da bancada do PP solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, 
a presente indicação seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da 
secretaria competente, estude a possibilidade de promover a inclusão do ensino do dialeto italiano e atividades 
regulares relacionadas à cultura italiana nas escolas municipais de Nova Pádua. Nas explicações pessoais o 
vereador Maico Morandi confessou que não tem muita convivência com a Sra Nelci Chiarani pela diferença de 
idade, mas que lhe chama atenção que em um geral as pessoas mais velhas fazem muito mais trabalho 
comunitário e voluntário sem esperar recompensas, ao contrário  
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das novas gerações que até fazem trabalho voluntario, mas com intuito secundário no qual esperam receber 
status. Também citou o ditado de que a fruta não cai muito longe do pé, pois conhece os filhos e netos de Nelci 
e sabe do exemplo de pessoas simples e humildes que são. Finalizando, relatou que costuma de dizer nas 
homenagens que sente muito orgulho do município de Nova Pádua, mas por estar recebendo esta homenagem, 
é Nova Pádua que sente orgulho da cidadã Nelsi Chiarani. O vereador César A. Menegat também fez suas 
homenagens a Sra. Nelci Chiarani e frisou o trabalho voluntario que sempre realizou, e por ser umas das 
mulheres pioneiras na política no município. Falou de sua garra e de seu patriotismo nos movimentos em Porto 
Alegre e Brasília buscando conquistas para o bem comum. Parabenizou juntamente a ela, seu marido que 
sempre a acompanha o qual juntos são um exemplo, revelando que acompanhou muitas vezes o casal em 
pescarias. O vereador Silvino Maróstica parabenizou a comunidade de Nova Pádua pela Festa de Nossa Senhora 
da Saúde e também parabenizou a banda Santa Cecília pelos 105 anos, e relatou que nunca esquece o dia que 
acompanhou a banda na Assembleia Legislativa em Porto Alegre para receber a Moção estadual no qual tocou 
dentro do plenário. Afirmou que a Banda é um patrimônio histórico do município e que as pessoas de fora se 
impressionam com a entidade. Também parabenizou todos integrantes pela dedicação pois deixam seus 
afazeres para tocar e ensaiar sem cobrar nada.  O presidente Léo Sonda parabenizou a todos que organizaram 
a Festa de Nossa Senhora da Saúde. Parabenizou novamente a homenageada Sra Nelci Chiarani e todos os 
familiares e amigos que prestigiaram e engrandeceram a entrega da Moção. Lembrou que tem muitas pessoas 
que merecem ser homenageadas no município pois é prospero de pessoas índoles, mas que aos poucos a Casa 
Legislativa vai procurar homenagear todos. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavrei a presente Ata, à qual 
será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos dezanoves 
dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. 
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