
REQUERIMENTO Nº 024/2022 

 

Ementa: Requer a promoção de homenagem por meio de Moção 

de Aplausos em consideração aos notáveis feitos desportivos da 

atleta Jociane de Mello Neckel. 

 

Senhor Presidente,  

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No exercício das competências legais e regimentais, 

especialmente com supedâneo nos artigos 212 a 214 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, 

 

REQUER-SE 

 

A promoção de homenagem por meio de MOÇÃO DE 

APLAUSOS da CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS em reconhecimento 

aos notáveis feitos desportivos alcançados pela atleta profissional de futsal JOCIANE DE 

MELLO NECKEL. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A atleta Jociane de Mello Neckel, popularmente conhecida 

apenas como Neka, é natural do Município de Dois Vizinhos e aqui iniciou a sua vitoriosa 

trajetória futebolística ainda muito jovem, defendendo as equipes locais de futsal feminino 

desde os idos de 1992. 

Profissionalmente, atuou no Brasil pelas equipes de futsal 

feminino de Quedas do Iguaçu/PR, Juventude/SP e Francisco Beltrão/PR.  

Destacou-se a nível nacional por seu talento individual e não 

tardou para despertar a atenção de diversas equipes internacionais, levando-a a atuar na Europa, 

onde se disputam as principais e mais competitivas ligas de futsal feminino do mundo. 

Assim sendo, nas últimas 14 (quatorze) temporadas defendeu as 

cores de diversas equipes de futsal profissional da Série A italiana, a saber, Futsal Preci, 

Ternana Calcio Femminile, Città di Capena e S.S. Lazio. 

Dentre inúmeras outras conquistas coletivas relevantes, Neka foi 

duas vezes Campeã Italiana e venceu uma Supercopa Italiana, além de ter se sagrado campeã 

de três Campeonatos Estaduais Úmbria e três Taças Estaduais Úmbria, bem como de ter 

disputado quatro finais do Campeonato Italiano Série A e outras três finais de Copa Itália.  

Já no que se refere aos seus feitos individuais, a atleta 

homenageada também foi eleita como a melhor jogadora da final do campeonato italiano de 

Série A, assim como foi selecionada como Atleta Panatlhon da seção da cidade de Terni. Se 

naturalizou como cidadã italiana e foi convocada em diferentes ocasiões para defender as cores 



da seleção nacional de futsal feminino da Itália. Fosse pouco, de acordo com registros oficiais, 

marcou mais de 300 (trezentos) gols na Série A italiana e segue em plena atividade, sendo ela, 

até hoje, a única atleta nascida fora da Itália a conseguir disputar todos os playoffs da Série A 

da Itália desde quando nasceu até a última temporada.  

Por todos esses significativos feitos desportivos e como 

reconhecimento do brilhantismo de toda a sua vitoriosa trajetória profissional, entendemos 

como justo e necessário enaltecermos o talento de uma das nossas conterrâneas que mais se 

destacou a nível nacional e internacional em seu respectivo ramo de atuação, propagando a 

outros continentes a cultura do povo de Dois Vizinhos e também inspirando diversas outras 

meninas e meninos do nosso Município a seguirem os mesmos passos de sucesso da sua notável 

carreira futebolística pelo bem do esporte duovizinhense. 

Dessa forma, propomos essa singela homenagem e solicitamos o 

apoio dos nobres pares para a aprovação desta mais do que merecida Moção de Aplausos. 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

 em 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

Márcio da Silva 

Vereador Proponente 

 


