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Ata nº 25/2019 

 

 Aos trinta dias do mês de outubro de 2019 às 19 horas e 30 minutos, na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, o Presidente do Legislativo José L. 

Comin informou que será iniciada a Sessão Solene dos Vereadores da 3ª Idade, por isso 

convidou a Oradora da Terceira Idade Maria Angelis Monego, para dar início a Sessão Solene 

para os Vereadores da Terceira Idade, conforme Decreto Legislativo nº 01/2013. 

Primeiramente cumprimentou todos os presentes e convidou a Presidente da Terceira Idade 

Joanete Miriam Pigatto Chiarello para presidir a Sessão Solene. A Presidente cumprimentou 

a todos e convidou a Vereador da Terceira Idade Élide Araldi Basso para ocupar a Vice 

Presidência, a Vereadora da Terceira Idade Gládis Donida Consorte para ocupar o lugar de 1ª 

Secretária, o vereador da Terceira Idade Aduílio Gritti para ocupar o lugar de 2º Secretário e 

os demais vereadores, Olímpia Maria Salvatti, Natal Volpatto, Teresinha Pia Pagnocelli, Ivani 

Araldi Lodi e Rosa Maria Magnaguagno. Tendo todos os vereadores ocupado seus lugares, 

em nome de Deus a Presidente Joanete Miriam Pigatto Chiarello declarou aberta a Sessão 

Solene. A seguir a Oradora convidou a todos para cantar o Hino Nacional Brasileiro. Após foi 

dado início aos trabalhos com a leitura dos sete Pedidos de Indicação, realizados pelos 

vereadores. A Presidente pediu a 1ª Secretária fazer a leitura do Pedido de Indicação nº 

01/2019 de autoria do Vereador Aduílio Gritti, após lido, o mesmo foi convidado para 

defender seu pedido, e após posto em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em 

sequência a 1ª Secretária fez a leitura do Pedido de Indicação nº 02/2019, de autoria da 

Vereadora Rosa Maria Magnaguagno, após lido, a mesma foi convidado para defender seu 

pedido, e após posto em votação, foi aprovado por unanimidade de votos.  A seguir a 1ª 

Secretária fez a leitura do Pedido de Indicação nº 03/2019, de autoria da vereadora Gládis 

Donida Consorte, após a leitura, a mesma foi convidada para defender seu pedido. Após a 1ª 

Secretária fez a leitura do Pedido de Indicação nº 04/2019, de autoria das Vereadoras Ivani 

Araldi Lodi e Olímpia Maria Salvatti, após lido, a vereadora Ivani Araldi Lodi foi convidada para 

defender o pedido, e quando posto em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em 

continuidade a 1ª Secretária fez a leitura do Pedido de Indicação nº 05/2019, de autoria da 

Vereadora Élide Araldi Basso, após a leitura, a mesma foi convidada para defender seu 

pedido, e quando posto em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. O próximo 

pedido a ser lido pela 1ª Secretária, foi o de nº 06/2019, de autoria da Vereadora Rosa Maria 

Magnaguagno, que em sequência foi convidada para defender os eu pedido, e quando posto 
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em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando, a 1ª Secretária fez a 

leitura do Pedido de Indicação nº 07/2019, de autoria da Vereadora Joanete Miriam Pigatto 

Chiarello, após lido, comentou o pedido e o colocou em votação, sendo aprovado por 

unanimidade de votos. Em seguida a Oradora Maria Angelis Mônego informou que como 

forma de resgate a cultura italiana os vereadores iriam realizar uma pequena apresentação, 

onde uma das músicas apresentadas é de autoria de duas participantes, escrita 

especialmente para esta sessão, por isso os mesmos foram convidados a dar início a 

apresentação no centro da sala. Em seguida foi convidada para fazer seu pronunciamento a 

1ª Dama do Município e representante da Entidade Assistencial Renascer Sra. Fabrícia Lodi. 

Após houve o pronunciamento dos líderes de bancada: Odete A. Bortolini – MDB, Marina 

Panazzolo – PT, Arnilde T. S. Kriger - PP, Presidente do Legislativo José L. Comin, e Prefeito 

Municipal Douglas Fávero Pasuch. Dando continuidade à Sessão Solene a Oradora Maria, 

convidou os nobres vereadores do Poder Legislativo para entregarem o Certificado e uma 

lembrança aos vereadores da Terceira Idade. Após a Presidente convidou a Supervisora da 

Casa Juliana Cansan, para entregar o Certificado e a lembrança pelo bom trabalho da Oradora 

Maria Angelis Monego. Após foi convidada a Presidente da Terceira Idade Joanete Miriam 

Pigatto Chiarello, para entregar uma pequena lembrança para a 1ª Dama Fabrícia Lodi. A 

seguir a Presidente da Terceira Idade agradeceu em seu nome e de todos os integrantes do 

Grupo Renascer, aos vereadores desta Casa, que permitiram a continuidade desse projeto, 

em especial ao Presidente José Luiz Comin pelo incentivo, também a toda ajuda dada, a 1ª 

Dama Fabrícia Lodi, aos familiares e a todos que contribuíram para a realização desta Sessão 

Solene. Por fim a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou que foi cumprido a 

finalidade da presente Sessão Solene e passou a palavra para a Oradora para que desse os 

trâmites finais da sessão. A Oradora informou que no dia de hoje, se está a 30 dias da 

comemoração do dia do município e que aproveitando a oportunidade seria finalizado a 

sessão de uma forma diferente, com uma homenagem a quem muito fez e aos que ainda 

fazem pelo município, que graças a eles hoje pode se estar realizando esta sessão. Por isso 

convidou a atração especial para entrar e finalizar a sessão. A atração especial cantou o Hino 

a Nova Roma, letra que foi escrita pelo Sr. João Panozzo e interpretada por: Gema Donida, 

Volnei Zoraski e na gaita Rhuan Zoraski. Não havendo mais nada a tratar, a ata foi lavrada por 

mim, Juliana Rasia Cansan, Supervisora da Câmara, assinada por todos os vereadores do 

Poder Legislativo e os vereadores da Terceira Idade.  

Nova Roma do Sul, 30 de outubro 2019. 
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