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SENHOR PRESIDENTE          
  Caros colegas Vereadores, Solidariedade, palavra fácil de ser assimilada, 
pronunciada, mas difícil de ser colocada em prática pelas pessoas, principalmente quando 
falamos de momentos tristes, de dificuldades, em que precisamos deixar nossas obrigações e 
dedicar-nos exclusivamente a ajudar o próximo. Por isso faço questão e sinto-me gratificado 
em falar um pouco da solidariedade prestada pela Senhora, Maria Stela Brondi Pugina.               
   Trata-se de uma pequena homenagem, mais muito justa pelo que significa a sua 
dedicação em sempre poder ajudar a alguém. 
   A Senhora “Stela” casada com o Senhor Fernando Pugina, tem duas filhas, 
Paula e Renata, ambas exercendo as profissões para qual estudaram. 
                     Exerceu sua profissão de “Enfermeira” por vários anos, vindo depois a 
exercer a função de “Fiscal de ICM” cargo adquirido após ser aprovada em concurso, 
onde ficou até se aposentar. 
   Sempre se dedicou a ajudar seus semelhantes, distribuindo cestas básicas 
principalmente nos finais de ano ou quando sabia da necessidade de alguém, e mais 
importante, sempre no anonimato. Está sempre orientando mães, principalmente aquelas 
de primeira viagem, quando o leite demora a vir, indo inclusive até ás casas quando 
solicitada para fazer massagens, orientar na alimentação, pelo conhecimento adquirido 
ao longo de sua vida e profissão de enfermeira, além de muito apoio que consegue 
passar às pessoas naqueles momentos mais difíceis. 
    Atualmente vem trabalhando em um Projeto Social idealizado pela 
Pediatra Dra. Cláudia, cujas atividades são direcionadas para os adolescentes e pré-
adolescentes (faixa de 7 a 18 anos), tendo como princípio tirar esses jovens de outros 
caminhos, quando estão fora do horário escolar, abordando assuntos sobre drogas, 
saúde, alimentação e agora pretendem iniciar cursos profissionalizantes, isso tudo em 
espaço cedido pela Paróquia Imaculada Conceição, onde acontecem os encontros.    

 

E M E N T A 
Aplausos, Congratulações e Agradecimento á Senhora 
MARIA STELA BRONDI PUGINA  pela solidariedade 
que presta a nossos munícipes em situações diversas e 
pelos Projetos Sociais que idealiza ou ajuda a idealizar.  



 

                            Muito mais poderia dizer sobre a “Stela”, senhora culta, voltada para a 
família e o caminho do bem, que merece todo meu respeito e reconhecimento, mas fico 
por aqui, com a certeza de pelo menos não deixar passar em branco sua luta e dedicação 
aos nossos jovens, e a todos que necessitam de algum tipo de apoio. Deixo aqui 
registrado o meu reconhecimento, e meus aplausos e meu muito obrigado à senhora 
“Maria Stela Brondi Pugina”. 
 

Que Cópia desta seja enviada a homenageada.  
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 27 de Fevereiro de 2.014. 
 
 

 

 

NAZARENO FABIO NETO 
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