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SESSÃO 2.665 - SOLENE 

21 de outubro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite a todos e a todas! Sejam todos bem-

vindos! Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene deste dia 21 de outubro 

de 2021, às 19h11min, para a entrega do Diploma Mérito Educativo. Um cumprimento especial 

aos Nobres Colegas Vereadores, Colega Vereadora, ao Prefeito Municipal César Ulian, ao nosso 

Vice-Prefeito Márcio Rech, ao Secretário Itamar, todas as autoridades aqui presentes, aos 

diretores, professores, alunos, à imprensa, público que nos prestigia e a todos que nos 

acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, sejam todos bem-

vindos! Compõem a mesa principal o Excelentíssimo Senhor César Ulian, nosso Prefeito 

Municipal; o Ilustríssimo Senhor Itamar Brusamarello, Secretário Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto. Então agora, eu convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino Nacional 

Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva. 

(Execução do Hino Nacional Brasileiro).  

Solicito ao Vereador Angelo Boscari Junior, o Secretário desta mesa, que nomine as autoridades 

aqui presentes ou representadas e que nos prestigiam nesta sessão solene e que faça a leitura das 

correspondências recebidas por ocasião desta solenidade. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Gostaria de 

saudar as seguintes autoridades aqui presentes nesta sessão solene: Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal César Ulian; Ilustríssimo Senhor Secretário de Educação, Cultura e Desporto, 

Itamar Brusamarello; Ilustríssimo Senhor Presidente da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Jásser Panizzon; Ilustríssima Senhora Vice-Presidente da Associação dos Professores de Flores 

da Cunha, Rejane Deboni Falavigna; Ilustríssima Senhora Presidente (da Associação) dos 

Amigos de Sospirolo, Maria de Lourdes Stuani Fontana; Ilustríssima Senhora Presidente do 

Conselho Municipal de Educação, Maria Lurdes Branchini da Silva; Ilustríssima Senhora Eroni 

Mazzocchi Koppe, diretora da escola Interativa; Ilustríssima Senhora Gabriela Slaviero, diretora 

da escola Francisco Zilli; Ilustríssima Senhora Ana Paula Citolin Rigotto, diretora da escola São 

Rafael; Ilustríssima Senhora Ivete Schio Baggio, diretora da escola Passos para o Futuro; 

Ilustríssima Senhora Keli Relosi, representando a diretora da escola Madre Assunta; 

Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal; Ilustríssima Senhora Patrícia 

Bisinella, representando a diretora da escola Irmã Tarcísia; Ilustríssima Senhora Claudete Gaio 

Conte, ex-vereadora e diretora da escola Antônio de Souza Neto. Neste momento, passo a citar 

as correspondências recebidas por ocasião dessa sessão solene:  

Ofício do Presidente Municipal do PDT, Senhor Moacir Antônio Matana, e do Líder da bancada 

do PDT, Senhor Angelo Antoninho Boscari Junior, que parabenizam esta Casa Legislativa pela 

realização de mais uma edição do Diploma Mérito Educativo, programa idealizado pela 

vereadora Claudete Gaio Conte, em 2007; a todas as escolas agraciadas com o Diploma Mérito 

Educativo, bem como às escolas agraciadas com a Menção Honrosa; e agradecem os membros 

da comissão julgadora pela avaliação dos projetos educacionais inscritos no programa.  

Ofício do Presidente do Partido Progressista Florense, Senhor Clodomir José Rigo, que 

parabeniza esta Casa Legislativa pela entrega de mais um Diploma Mérito Educativo, idealizado 

pela vereadora Claudete Gaio Conte, especialmente aos docentes das escolas vencedoras, por 

terem se desafiado a inovar no exercício de suas funções, assim como aos alunos, por terem 

protagonizado a construção dos projetos apresentados, e felicitando a todos os professores pelo 

seu dia, comemorado no dia 15 de outubro. Era isso, Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. “A única arma para 

melhorar o planeta é a educação com ética. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da 

pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”. (Nelson Mandela). Foi iniciativa da 
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vereadora e professora Claudete Gaio Conte, ex-vereadora dessa Casa, no ano de 2007, e 

aprovada por unanimidade nesta Casa, a instituição do Diploma Mérito Educativo. Apoiando 

essa iniciativa, os vereadores permitiram que hoje nos reuníssemos para a entrega desta distinção 

às escolas contempladas, numa forma de incentivar as ações educadoras, inovadoras e que 

envolvam, de alguma forma, toda a comunidade escolar. É por tudo isso que a Câmara de 

Vereadores presta a sua homenagem às escolas em reconhecimento ao trabalho que sua gestão 

escolar desenvolve nas mais diversas áreas. A distinção do Diploma Mérito Educativo, segundo 

o decreto legislativo que o institui, deve ser realizado no mês de outubro, em reconhecimento 

também ao professor que tem, entre outras, a função de estimular as potencialidades de cada 

indivíduo, valorizando e promovendo a autoestima do aluno, a fim de que a aprendizagem se 

torne para ele uma experiência de sucesso e um aprendizado para a vida inteira, respeitando as 

individualidades. No dia 15, celebramos o Dia do Professor. Aquele que desperta a alegria na 

expressão criativa do conhecimento, dá a liberdade para que cada estudante desenvolva sua 

forma de pensar e entender o mundo, assim cria-se pensadores, cientistas e artistas que 

expressarão em seus trabalhos aquilo que aprenderam com seus mestres. Parabéns e muito 

obrigado a todos os educadores! A outorga do Diploma Mérito Educativo é concedida pela 

Câmara após a inscrição das escolas e de seus projetos educacionais, e a escolha é realizada por 

uma comissão julgadora constituída por representantes da Secretaria Municipal de Educação, do 

Conselho Municipal de Educação e Associação dos Professores, coordenados pela Comissão de 

Educação da Câmara de Vereadores, onde foram selecionadas três escolas: A Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto recebe o reconhecimento pelo projeto 

“Sociedade + Humanizada”; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Zilli, pelo 

projeto “Plantar e Cuidar para Colher”; e a Escola de Educação Infantil Passos para o Futuro, 

pelo projeto “Era uma Vez... Contos e Encantos”. A Escola de Ensino Fundamental Interativa, a 

Escola de Educação Infantil Madre Assunta e a Escola Estadual de Ensino Médio São Rafael 

receberão Menção Honrosa pela apresentação dos projetos. A Câmara de Vereadores agradece a 

disponibilidade das pessoas que fizeram parte da comissão julgadora. Como forma de expressar 

este agradecimento e reconhecimento pelo trabalho e colaboração sempre prestados a esta Casa 

Legislativa, gostaríamos de entregar uma pequena lembrança aos jurados que disponibilizaram 

um pouco do seu tempo para colaborar com a Câmara na escolha dos projetos vencedores.  

Então como forma de agradecimento a essas entidades, representadas por suas diretorias, então 

eu convido neste momento o Vereador Angelo Boscari Junior, da Comissão de Educação e Líder 

da Bancada do PDT, para fazer a entrega de uma lembrança ao Senhor Itamar Brusamarello, 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto. (Entrega de lembrança). 

Eu convido a Vereadora Silvana De Carli, Presidente da Comissão de Educação, para fazer a 

entrega de flores à Senhora Eliane Ascari Vecini, representante do Conselho Municipal de 

Educação. (Entrega de flores).  

Eu convido, agora, o Vereador Carlos Roberto Forlin, Líder da Bancada do MDB, para fazer a 

entrega de flores à Senhora Carla de Godoy, representante da Associação dos Professores de 

Flores da Cunha. (Entrega de flores).  

Faremos a entrega de Menção Honrosa para as demais escolas que participaram da escolha, uma 

vez que todos os projetos apresentados estavam dentro das normas e foram desenvolvidos com 

qualidade.  

Então eu convido, agora, o Vereador Diego Tonet, Líder da Bancada do Progressistas, para fazer 

a entrega da Menção Honrosa à Senhora Eroni Mazzochi Koppe, diretora da escola Interativa, 

pela apresentação do projeto “Marmitas Recheadas de Amor”. (Entrega de Menção Honrosa).  

Eu convido o Vereador Luiz André de Oliveira, Líder da Bancada do Republicanos, para fazer a 

entrega da Menção Honrosa à Senhora Keli Relosi, representando a escola Madre Assunta, pela 

apresentação do projeto “Terra das Crianças”. (Entrega de Menção Honrosa).  
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Convido o Vereador Horácio Natalino Rech, Líder da Bancada do PSB, para fazer a entrega da 

Menção Honrosa à Senhora Ana Paula Citolin Rigotto, diretora da escola São Rafael, pela 

apresentação do projeto “Educação pela Emoção”. (Entrega de Menção Honrosa).  

Assistiremos, agora então, um breve resumo dos trabalhos apresentados pelas escolas vencedoras 

do Diploma Mérito Educativo. (Apresentação de vídeo através da televisão, com o seguinte 

texto: “Desde 2007, a Câmara Municipal de Flores da Cunha instituiu por decreto legislativo o 

Diploma Mérito Educativo. O projeto destina-se a homenagear as escolas municipais, estaduais 

e particulares da rede de educação do município, que promovam ações educadoras e 

inovadoras. Neste ano, em sua décima segunda edição, o programa contou com seis inscrições e 

o diploma será entregue a três escolas do município. A escola municipal Antônio de Souza Neto 

recebe o reconhecimento pelo projeto “Sociedade + Humanizada”. Formação de valores, 

promoção de mudanças de atitudes e o fomento de agentes de transformação social foram 

alguns objetivos do projeto. A escola envolveu os alunos em atividades, como campanha do 

agasalho, recolhimento de lixo, recolhimento de frutas e promoção de palestra para a 

comunidade, entre outras atividades que vieram reforçar o intuito do projeto de promover a 

cidadania. A realização trouxe mudanças efetivas, com alunos que aprenderam a valorizar mais 

o ser do que o ter, além de reforçar valores, como solidariedade, empatia e inclusão. Outro 

trabalho que recebe o diploma é da escola municipal Francisco Zilli. O projeto “Plantar e 

Cuidar para Colher” semeou nos alunos a valorização da agricultura, estimulando a relação 

entre aluno e professor, incentivando o respeito ao próximo e a preservação ambiental com o 

objetivo de valorizar ainda a comunidade de Otávio Rocha onde a escola está inserida. Um 

projeto grandioso, regado a intensas ações e atividades que envolveu projetos como inserção 

digital para todos, concurso de logomarca, cuidados com o meio ambiente, Mostra Científico-

Cultural, educação financeira e entre outros, um cultivo que rendeu uma farta colheita. Jovens 

estudantes ambientados e estimulados a dar continuidade à principal atividade da comunidade, 

a agricultura, além de gerar frutos, como a sustentabilidade e a integração da escola com a 

comunidade. A literatura infantil foi a temática que inspirou a realização do projeto “Era uma 

Vez... Contos e Encantos”, desenvolvido pela escola de educação infantil Passos para o Futuro, 

que também recebe o Diploma Mérito Educativo. O objetivo principal foi de resgatar a 

importância da literatura infantil desde a primeira infância ao estimular o trabalho lúdico e 

interdisciplinar para desenvolver a socialização e o gosto pela leitura. Os pequenos 

participaram de atividades com dança e teatro para desenvolver a linguagem e a expressão 

corporal, envolvendo ainda as famílias das crianças na execução e no auxílio das atividades. Os 

trabalhos viraram exposição e vídeo, que comoveram pais e professores com o resultado. A 

comissão julgadora do Diploma Mérito Educativo foi formada pelo Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto Itamar Brusamarello; pela representante do Conselho Municipal 

de Educação Carla de Godoy; e pela representante da Associação dos Professores Eliane 

Ascari Vecini. Pela qualidade dos projetos inscritos, as demais escolas recebem Menção 

Honrosa. A escola Madre Assunta pelo projeto “Terra das Crianças”; a escola Interativa pelo 

projeto “Marmitas Recheadas de Amor”; e a escola São Rafael pelo projeto “Educação pela 

Emoção”. A organização do Diploma Mérito Educativo é da Comissão de Educação, presidida 

pela Vereadora Silvana De Carli e integrada pelos Vereadores Angelo Boscari Junior e Vitório 

Dalcero”). Parabéns a todos os envolvidos, todas as escolas! Se a educação sozinha não pode 

transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Educar é impregnar de sentido o 

que fazemos a cada instante! E foi o que tivemos a oportunidade de presenciar nos projetos 

apresentados.  

Neste momento, então eu convido o Secretário Municipal de Educação Itamar Brusamarello para 

entregar o Diploma Mérito Educativo e flores à Senhora Ivete Baggio, diretora da escola Passos 

para o Futuro, com o projeto “Era uma Vez... Contos e Encantos”. (Entrega de diploma e de 

flores).  
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Convido, agora, o nosso Prefeito Municipal César Ulian para fazer a entrega do Diploma Mérito 

Educativo e flores à Senhora Gabriela Slaviero, diretora da escola municipal Francisco Zilli, com 

o projeto “Plantar e Cuidar para Colher”. (Entrega de diploma e de flores).  

Agora, eu peço licença então à mesa e aos demais Vereadores para que eu possa fazer a entrega 

do Diploma Mérito Educativo e flores à Senhora Claudete Gaio Conte, diretora da escola 

municipal Antônio de Souza Neto, com o projeto “Sociedade + Humanizada”. (Entrega de 

diploma e de flores).  

Então encerrado as premiações, então agora, nós convidamos então as escolas premiadas para 

fazer o uso da palavra para suas considerações sobre os trabalhos apresentados. Então, de 

imediato, eu passo a palavra à Senhora Claudete Gaio Conte, diretora da escola municipal 

Antônio de Souza Neto, com o projeto “Sociedade + Humanizada”.  

SENHORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa noite a todos! Cumprimento o Presidente 

desta Casa, Vereador Clodomir Rigo; o Prefeito Municipal César Ulian; Secretário Municipal de 

Educação Itamar Brusamarello, extensiva às demais autoridades aqui presentes; um 

cumprimento muito especial às diretoras das escolas também agraciadas com homenagem nesta 

noite; em especial, à Gabriela Slaviero, diretora da Francisco Zilli; à Ivete Schio, diretora da 

escola Passos para o Futuro; e as demais escolas que também receberam Menção Honrosa pelo 

belíssimo trabalho desenvolvidos em suas escolas; entidades já cumprimentadas pelo protocolo, 

queridos Vereadores, um prazer estar aqui, senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar também 

especialmente a minha escola Antônio de Souza Neto, os professores que também nos 

acompanham nesta noite; a minha vice-diretora, professora Fabiana, que também é coordenadora 

pedagógica; às professoras Daniela Balbinot Marchet e à professora Débora Inês Ceccato Basso; 

e o Presidente do CPM, representando aqui todos os pais, Senhor Ricardo Giacomin. Pra mim, 

este diploma tem um valor especial porque há um tempo atrás, quando ocupava uma cadeira 

nesta Casa, fui autora deste projeto, por acreditar que os trabalhos desenvolvidos nas escolas por 

nossos professores merecem ser reconhecidos, merecem ser vistos, merecem ser divulgados. E 

não esquecendo de cumprimentar a comissão julgadora e a Comissão de Educação, que tenho 

certeza que fez um trabalho exemplar e que não foi tão fácil assim fazer a escolha porque todas 

as escolas merecem esse destaque, e desenvolvem trabalhos de destaque em seus ambientes 

escolares. Como surgiu o projeto “Sociedade + Humanizada”? Diante de uma sociedade tão 

materialista como a nossa, e a gente percebe isso nos nossos alunos também, em que muitas 

vezes o ter ele tem sido mais valorizado que o ser. Nós pensamos, no nosso ambiente escolar, no 

início do ano letivo, em desenvolver atividades no intuito de iniciar uma reflexão que 

promovesse mudanças de pensamento de atitudes que atingissem os nossos alunos, as famílias e, 

como consequência também, a sociedade. Então o objetivo, né, deste projeto era nós 

estimularmos a formação de valores, respeito, solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, o 

cuidado com o outro, com os animais e com o meio ambiente. E várias ações foram sendo 

desenvolvidas durante alguns meses na escola e que eu vou colocar aí algumas imagens para que 

todos possam conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho que foi desenvolvido. (Exibição 

de imagens através da televisão). Então nós inicialmente quando decidimos, no início do ano, por 

este, este tema “Sociedade + Humanizada”, nós sempre acompanhávamos nos meios de 

comunicação a preocupação com o planeta. Como será o planeta para as futuras gerações 

preocupados com o planeta? E nós fizemos um desafio pros nossos pais. Nós então desafiamos 

os pais a responderem a seguinte pergunta: Que filho eu estou deixando para o planeta? E 

entendendo que se nós tivermos filhos de bem, filhos solidários, filhos que pensam no outro, 

filhos que tem compaixão, que tem amor pelo próximo, nós não precisamos nos preocupar com o 

planeta. Então, na próxima imagem, nós vemos aí as respostas, né, um painel formado pelas 

respostas de todos os pais, respondendo qual o, como que estava deixando o filho para, para o 

planeta. E estas respostas elas nortearam os trabalhos que foram sendo desenvolvidos durante o 

ano na nossa escola. Então várias atividades, né, foram desenvolvidas, atividades pedagógicas, 
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internas, dentro do ambiente escolar, e externas também, envolvendo os alunos e a comunidade, 

e algumas estão sendo apresentadas aí no painel para que todos possam acompanhar. Então ali o 

mundo que queremos, né, o que cabe no nosso mundo, trabalhando a solidariedade, trabalhando 

como ser solidário, né, desde a educação infantil até o nono ano foram sendo realizadas 

atividades internas. Também realizamos algumas atividades então de impacto aí pra comunidade, 

né, externas. Organizamos a campanha do agasalho, a solidariedade perpassou, né, pelo, os 

portões da nossa escola. A campanha do agasalho, se puder retornar, foram doações das 

comunidades que a escola atende e que foram destinadas à Escola Estadual de Ensino Médio 

José Generosi, da Forqueta, Caxias do Sul. Nós dizemos que é uma escola coirmã da nossa 

porque, hoje, alguns professores que atuam na nossa escola, também trabalham na escola José 

Generosi, 120 famílias foram atendidas com as doações recolhidas pela escola. Também 

trabalhamos o cuidado com os animais, né, que culminou com a campanha de doação de ração, 

que foi entregue à Upeva, aqui no Centro da cidade. Trabalhamos também o cuidado com o meio 

ambiente, que é a nossa casa maior, né, participamos do concurso “Reciclando Ideias”, foi 

construído uma composteira na escola, organizada pelo, pelos próprios alunos, né? E é, hoje, a 

composteira está na estufa da nossa escola, são aproveitados os resíduos do refeitório e da 

cozinha da escola, e o adubo, né, resultante desta composteira, é utilizado na estufa da nossa 

escola. Também, com o tema “Sociedade + Humanizada”, promovemos uma palestra com o frei 

Jaime Bettega, ele esteve conosco num domingo, no dia 22 de agosto. Foi um momento bastante 

marcante, uma oportunidade bonita para os pais, os poucos pais, né, porque nós tivemos que 

reduzir a 100 pessoas, na época, devido à pandemia, né, que tiveram a oportunidade de 

acompanhar a palestra, enfim, a fala do frei Jaime, que é sempre uma lição, né, pra todos nós. E 

nas semanas anteriores, foi trabalhado algumas frases motivacionais escolhidas pelos alunos, 

foram trabalhadas e depois, né, foram transcritas em alguns papeis e distribuídas então no dia da 

palestra para as pessoas que estavam participando, né? Todas elas, algumas frases do próprio frei 

Jaime e de outros pensadores. Também, no mesmo dia da palestra, foi organizado então, todos 

que participavam doavam um quilo de alimento não perecível, que foi depois então doado às 

entidades que o frei Jaime auxilia. Além de unir as pessoas em qualquer cultura, a música ela 

traz benefícios, ela concentra, ela traz disciplina pras crianças, trabalha a coordenação motora, 

torna a criança mais criativa. Então durante a realização do projeto, nós também trabalhamos 

com músicas. Então ali nós temos algumas imagens, né, do turno da manhã, que apresentaram, 

né, algumas músicas relacionadas a esse tema “Sociedade + Humanizada”, algumas imagens 

estão aí, né, presentes. Eu chamo a atenção e destaco essa música “Esperança”, que é do turno da 

manhã, que além de ter sido cantada em italiano, ela reuniu todo o turno da manhã. E ela tem, né, 

um, uma lição de vida, né, pra nós bem importante. Também trabalhando ainda a consciência à 

preservação ambiental, outra atividade que foi feita, uma atividade prática, foi o recolhimento do 

lixo ao longo da VRS-834, onde os alunos puderam constatar que o que muitos adultos não 

deveriam fazer, pelas próprias imagens, né, que estão, né, que podem ser observadas aí. Tem, se 

quiser passar, tem uma outra imagem que também está mostrando a quantidade de material que 

foi recolhido durante uma hora e meia de caminhada dos alunos. E, no dia, o caminhão da coleta 

seletiva passou, né, pelos, pelos nossos alunos, enfim, por nós que estávamos junto, e ele parou e 

achou tão interessante essa atividade, que fotografou e encaminhou para a rádio Solaris, que 

entrou em contato depois com a escola e fez uma entrevista. E essa ação perpassou aí o 

município de Flores da Cunha, enfim, foi, foi vista por, por várias, vários municípios aqui da 

região. Também nós temos algumas imagens ali, do turno da tarde, também trabalhando a 

música, algumas imagens de algumas turminhas. Essas imagens, os vídeos, as apresentações, 

todos eles estão completos no Face da escola. Se alguém tiver interesse, né, escola Antônio de 

Souza Neto, poderão assistir todos os vídeos e as atividades também. A frase do frei Jaime “tem 

muita gente passando fome”, ela despertou no CPM mais uma ação. Após a palestra do frei 

Jaime Bettega, ele esteve conosco, né, numa reunião on-line com o CPM, e ele, ele fez essa fala 

conosco, que tinha muita gente passando fome. E a partir daí então, o CPM cria o CPM 

Solidário. E a partir da criação do CPM Solidário, nós então estamos organizando todas as 
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últimas quartas-feiras do mês, de cada mês, o recolhimento de verduras e legumes e outros, né, 

mantimentos que a comunidade queira doar, para destinarmos às entidades que o frei Jaime 

auxilia. Então aí o Lar São Francisco, a Mão Amiga, são as entidades que estão sendo auxiliadas, 

enfim, ajudadas pelos pais, pelas famílias, não só da escola Antônio de Souza Neto, mas de toda 

a comunidade do distrito do Mato Perso, que é composta por três comunidades: Santa Juliana, 

São Vitor e São Tiago, e a comunidade do Monte Bérico, que é o segundo distrito do município 

de Farroupilha, porque a escola Antônio de Souza Neto atende 40% dos alunos do município de 

Farroupilha também. Então estas imagens que estão aí, até inclusive no dia o Prefeito Municipal, 

o Secretário e o Vice-Prefeito estiveram presentes na escola, são do recolhimento da primeira 

ação solidária do CPM. E a, na próxima semana, dia 27 então, vai acontecer a segunda ação 

solidária do CPM. Aí tem uma imagem “Pensando no Futuro”, né, as nossas crianças plantando 

ipê-amarelo na nossa, no pátio da nossa escola. E também, nós ainda temos três ações 

acontecendo na escola até o final do ano. Nós temos a campanha, de setembro a dezembro, de 

plástico, papelão e alumínio. No mês de outubro tinha sido marcada para o dia de hoje, tivemos 

alguns problemas com a máquina do caminhão, mas deverá acontecer na próxima semana o 

recolhimento do vidro, a campanha do vidro, que se faz nas quatro comunidades, né, que a 

escola atende. E, no mês de novembro, a campanha de ferro velho, que além, né, da gente cuidar 

do nosso meio ambiente, também a gente está auxiliando na mudança de atitudes, né, pensando 

sempre, né, num mundo melhor. Então através desse projeto, nós envolvemos toda a nossa 

comunidade escolar, os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos 

pais, as comunidades que são atendidas pela nossa escola. E nós reforçamos valores importantes, 

como a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, a compaixão, o respeito, a sensibilidade, a 

importância do pensamento positivo, das emoções, da defesa da vida, de uma sociedade mais 

justa e mais pacífica. Então nós deixamos como mensagem, né, que nós devemos sempre desejar 

o bem, fazer o bem, e o bem de alguma forma ele retorna para você. Bons pensamentos e boas 

atitudes tornam as pessoas mais felizes. Muito obrigada a todos, pelo reconhecimento e distinção 

que a escola Antônio de Souza Neto recebe na noite de hoje.    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora então, eu passo a palavra à Senhora 

Gabriela Slaviero, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Zilli, pelo 

projeto “Plantar e Cuidar para Colher”.  

SENHORA GABRIELA SLAVIERO: Boa noite! Cumprimento as autoridades citadas no 

protocolo, comunidades escolares; participantes, em especial, da escola Francisco Zilli, e quem 

nos acompanha aqui então é a vice-diretora Evandra, a coordenadora pedagógica Patrícia, CPM, 

então a Daniela Araldi, Conselho Escolar, a Isabel, a mãe Alexandra e alguns alunos. Sinto-me 

honrada em ser a porta-voz desse projeto que envolveu não só a escola Zilli, mas também toda a 

comunidade de Otávio Rocha. A comunidade escolar Francisco Zilli é formada por famílias que 

tem origem na própria comunidade e por outras que, em virtude da possibilidade de trabalho, são 

de outros municípios e até de outros estados, onde há muito fluxo de entrada e saída de alunos 

em função de famílias que buscam o trabalho na agricultura. Atualmente a escola possui 293 

alunos e somos uma equipe de 33 professores e funcionárias. A escola atende os alunos das 

seguintes comunidades: travessão Carvalho, Otávio Rocha, Santa Justina, São Luiz, São 

Francisco, Nova Brasília, Linha 60 e Linha 80. O transporte escolar percorre todo dia 100 

quilômetros de estrada de chão. Nossa escola pensa que quando sentimos que fazemos parte de 

algo, participamos com mais intensidade. Entendemos que a escola vai além dos muros que 

devemos estar integrados nas ações da sociedade, e a sociedade deve integrar-se às ações da 

escola. O amor não é semente. O amor é semear. Assim nasceu o projeto que dá movimento à 

escola desde o início do ano: “Plantar e Cuidar para Colher”. Como tudo na vida, o projeto só 

criou forma em relação com os professores, na relação com os alunos, pais, funcionários. O 

projeto tem que ser prioridade de todos os agentes da escola, não apenas de um grupo pensante. 

Esse pensamento fez com que todos se envolvessem nesse momento especial da escola, votando 

subprojetos, ideias e atitudes. Projetos, subprojetos como “Cuidando do meio ambiente e 
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colhendo para a nossa escola”, a Mostra Científico-Cultural, para conhecer é preciso cuidar, 

projeto “Inserção digital para todos”, o concurso da logomarca, professora conselheira líder de 

turma, conselho de classe participativo, projetos de aprendizagem, educação financeira e projetos 

de envolvimento com toda a comunidade, entre outros. A frase “Plantar e Cuidar para Colher” 

vem sendo utilizada em todos os documentos da escola, como folder, cabeçalhos das avaliações 

e bilhetes, sendo uma forma de multiplicar a ideia para toda a comunidade escolar. Contamos 

com muitos parceiros para a realização desse projeto, como a Cooperativa Sicredi, através de 

dinâmicas e palestras; faculdade Murialdo, com ações, palestras e desenvolvimento do projeto 

ambiental; Secretaria de Agricultura e departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de Flores 

da Cunha, associações comunitárias de Otávio Rocha, a Subprefeitura, comércio local e 

principalmente o Círculo de Pais e Mestres e conselho escolar, que atuam incansavelmente na 

melhoria da escola e integração com a comunidade. “Plantar e Cuidar para Colher”, através 

dessa frase, relacionamos com todos os aspectos que fazem parte da nossa vida, como 

agricultura, que é a principal atividade da comunidade de Otávio Rocha; das questões 

relacionado com o estudo, dedicação, paciência, persistência para atingir resultados; da 

sustentabilidade, do aproveitamento de resíduos, das relações de amizade e fortalecimento de 

vínculos, de estímulo de lideranças escolares e do desenvolvimento à comunidade. E partimos do 

princípio de que a mudança só é possível através de nós mesmos e que para acontecer é 

necessária uma cultura do bem comum, como a diretora Claudete colocou. A escola não é um 

espaço só de conceitos, mas de atitudes. Não é possível que um aluno saia da escola sabendo só 

conteúdos, mas que saiba se relacionar com pessoas, respeitar e ser proativo nos ambientes que 

frequenta. Trabalhamos intensamente o projeto em todas as atividades da escola, colhemos 

resultados significativos, envolvemos a comunidade, foram muitas mãos por um objetivo em 

comum. Salientamos os resultados como um subprojeto “Cuidando do meio ambiente e colhendo 

para a nossa escola”, que através da conscientização para o cuidado com o meio ambiente, 

fazendo o recolhimento de diversos resíduos, a alumínio, o papelão, o plástico e o vidro, 

vendemos para cooperativas e recicladores e investimos em melhorias e aquisições para a nossa 

escola. Essa ideia de projeto surgiu numa reunião do CPM e conselho escolar. Nossa escola 

conta com um CPM muito atuante. Em função da pandemia, então tivemos que interromper as 

festas, contando apenas com as contribuições espontâneas das famílias. Então, nesse sentido, 

pensamos que a escola deve dar movimento a ações de sustentabilidade com o objetivo de 

reduzir o impacto ambiental a partir da reciclagem de resíduos domésticos para a geração de 

renda da comunidade Francisco Zilli. Já investimos em playground infantil, materiais novos de 

educação física, jogos para espaço maker, kit de materiais escolares para empréstimo aos alunos, 

mini traves de futebol, livros novos para a sala de leitura. E como culminância do projeto, 

adquirimos uma estufa de plástico reciclável para a horta escolar, que está em fase de conclusão, 

onde serão desenvolvidos projetos de aprendizagem envolvendo compostagem, irrigação, 

reaproveitamento da água da chuva, robótica. Com todas as mudanças que a situação da 

pandemia causou, aprendemos a nos reinventar como docentes, investigar a fala e a, instigar a 

fala e a escrita, o cuidado e o pertencimento. Por isso, acreditamos que conseguimos atingir os 

nossos alunos, as famílias e a comunidade. Certamente não é um projeto para um ano letivo. 

Continuaremos plantando, cuidando e colhendo sempre, envolvendo a nossa comunidade e 

superando desafios. Muitos trabalhos desenvolvidos na Mostra Científico-Cultural foram 

relacionados com o tema da escola, enaltecendo a agricultura, a comunidade, o turismo e o 

empreendedorismo. Em agradecimento à comissão avaliadora dos projetos e vereadores, 

entregamos uma lembrança que simboliza o nosso projeto: um ecolápis produzido pelas alunas 

Ana Júlia Citon e Mariana Otobelli Trentin na Mostra Científico-Cultural. (Entrega de 

lembrança). Obrigada, meninas! Então eu concluo a minha fala com as palavras do frei Jaime 

Bettega: “Quem ama é semelhante à água corrente, que encanta onde passa, purifica, provoca 

vida. O amor está no ato de semear, uma vez que a semente é vida. Se a semente não for 

semeada, não poderá germinar. As bondosas mãos do semeador favorecem o encontro da 

semente com a terra. O mundo carece de semeadores e não da falta de sementes. O 
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individualismo e o egoísmo são uma ameaça ao amor. (...) O segredo é lançar ininterruptamente 

a semente. Ela germinará”.            

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Convido, agora então, a Senhora Ivete Schio 

Baggio, da Escola de Educação Infantil Passos para o Futuro, pelo projeto “Era uma Vez... 

Contos e Encantos”.  

SENHORA IVETE SCHIO BAGGIO: Boa noite! Cumprimento o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário de Educação, Presidente da Câmara, Vereadores, comissão 

que avaliou os projetos, diretores, professores, autoridades e todos aqui presentes. A escola 

Passos está muito feliz por estar recebendo o Diploma Mérito Educativo. Estamos participando 

pela primeira vez e ficamos honrados por estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho que 

realizamos na educação infantil. A escola, durante o ano, desenvolve alguns projetos nos quais 

envolvemos toda a comunidade escolar. Esse projeto em especial “Era uma Vez... Contos e 

Encantos” trabalhou com a literatura infantil com o objetivo maior nas histórias clássicas. O 

projeto então ele iniciou-se com a participação da família onde esses contaram a seus filhos as 

histórias que mais gostavam na sua infância. Como registro, eles bateram fotos desses momentos 

e, juntamente com as crianças, desenharam a história que foi enviada para a escola. E, na escola, 

os professores buscaram desenvolver a parte pedagógica, explorando os diversos campos de 

experiência através da literatura infantil, por meio do conto, da dança, música, linguagem, teatro, 

desenho, imaginação, brincadeiras e infinidade dos outros campos. Estendendo a nossa 

divulgação da importância da literatura, as crianças fizeram marcadores de páginas dos quais 

foram distribuídos pra uma professora e uma criança na primeira Feira do Livro ao Ar Livre, em 

Nova Pádua. E, no final do projeto, realizamos a exposição dos trabalhos artísticos feitos pelas 

turmas. Também apresentamos apresentações de dança e dramatizações das histórias clássicas da 

literatura infantil. A comunidade escolar apreciou as produções das crianças por meio de uma 

gravação que foi enviada para casa, pois este ano optamos por não ser presencial devido à 

pandemia. Todas as famílias gostaram e elogiaram e, assim, o nosso objetivo foi atingido. 

Finalizo agradecendo toda a comunidade escolar da Passos, pelo empenho, dedicação, 

criatividade e muito amor. Agradeço também a comissão que avaliou os projetos, a Câmara de 

Vereadores, por incentivar as escolas na divulgação de seus trabalhos. E também, estendo meus 

parabéns às demais escolas pelos seus projetos. Nós sabemos que os realizamos com muito amor 

e quem tem a ganhar são as nossas crianças. Muito obrigada!           

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, dando sequência, então eu convido, agora, 

o Colega Vereador Vitório Dalcero, da Comissão de Educação, que fará a sua manifestação em 

nome de todos os Vereadores desta Casa. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite a todas e todos! Cumprimento 

o Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Clodomir José Rigo; e os demais Vereadores, em 

nome dos quais manifesto-me nesta noite; cumprimento o Prefeito Municipal, Senhor César 

Ulian; Vice-Prefeito Márcio Rech; Secretário Municipal da Educação, Cultura e Desporto, 

Itamar Brusamarello; representante do Conselho Municipal de Educação, Carla Jacqueline Subtil 

de Godoy; representante da Associação dos Professores, Eliane Ascari Vecini; um cumprimento 

especial aos contemplados com o Diploma Mérito Educativo nesta noite: professora Claudete 

Gaio Conte, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto; 

professora Gabriela Slaviero, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco 

Zilli; e professora Ivete Schio Baggio, diretora da Escola de Educação Infantil Passos para o 

Futuro; as direções das escolas agraciadas pela Menção Honrosa, professores, pais e alunos das 

escolas homenageadas na noite de hoje, assessores e servidores da Casa, imprensa, público aqui 

presente e os que nos acompanham através do Facebook. Coube a mim, em nome da nossa 

Câmara de Vereadores, usar este espaço para falar sobre a importância de continuarmos a 

valorizar cada vez mais a educação em nosso município. Inicialmente, não posso deixar de 

mencionar os membros da comissão julgadora que escolheram os projetos apresentados pelas 
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escolas e, hoje, homenageados, compostas pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, Itamar Brusamarello; pela representante do Conselho Municipal de Educação, Carla 

Jacqueline Subtil de Godoy; e pela representante da Associação dos Professores, Eliane Ascari 

Vecini, que observaram nos projetos a abrangência e a repercussão, o envolvimento da 

comunidade escolar, o caráter de continuidade e os resultados alcançados com a execução do 

mesmo. Nossos sinceros agradecimentos à comissão julgadora, por ter aceito a incumbência de 

escolher, entre os projetos apresentados, os que foram agraciados com o Mérito Educativo e os 

que receberam a Menção Honrosa. Julgamento realizado com muita atenção, sem qualquer 

interferência e bem discutido entre os membros da comissão. A organização e coordenação do 

programa é da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, compostas pela Vereadora Silvana De 

Carli, Presidente da Comissão; e pelo Vereador Angelo Boscari Junior e o Vereador Vitório 

Francisco Dalcero. A distinção é conferida no mês de outubro, período em que comemoramos o 

Dia do Professor, profissional responsável pela nobre missão de levar aos nossos educandos o 

processo de ensino e aprendizagem, buscando transformar estudantes em pessoas pensantes e 

comprometidas. Ao propor aos estudantes o desafio de desenvolver projetos, as escolas e 

professores instigam os alunos ao crescimento necessário para o pleno desenvolvimento da 

cidadania. Sabemos que é constante o ato dos docentes de se reinventar e se encantar com a 

educação, puxados pelo desejo de levar aos estudantes todo o conhecimento necessário para o 

sucesso no ato de ensinar e aprender. O ato de educar é possibilitar a conscientização e a 

humanização, levando aos estudantes as condições mínimas para que ele desenvolva todas as 

suas potencialidades, transformando-o em agente participativo, ativo, crítico e reflexivo. 

Sabemos que é somente pela educação que alcançaremos as mudanças necessárias para a 

transformação e melhora da realidade. Hoje, podemos comprovar tudo isso e conhecer 

maravilhosos projetos criados pelos professores das escolas da rede de ensino de Flores da 

Cunha, sendo executados por alunos e professores comprometidos no ato de ensinar e aprender, 

desenvolvendo capacidades muitas vezes ainda adormecidas. Quando as escolas promovem junto 

aos alunos e comunidade escolar projetos que valorizam o estudo, a aprendizagem, o 

envolvimento com a escola, a adoção de uma conduta escolar positiva, os relacionamentos 

harmônicos e a cidadania democrática e participativa, reforçam positivamente nos alunos a 

solidariedade, a ajuda aos colegas, o espírito de equipe, a inclusão, a capacidade de superação e a 

resiliência. É notório o indicativo de que as escolas estão perseguindo os valores formativos de 

caráter e civismo ao promover a cultura do bem na comunidade em que está inserida. Em todo o 

ambiente escolar é fundamental o desenvolvimento do espírito de coletividade, de adaptação ao 

meio, de repassar as bagagens de conhecimento, de saber cooperar e trabalhar em rede, de 

considerar a escola como uma comunidade educativa e aprender a se sentir um membro efetivo e 

coletivo. Também podemos perceber que nas escolas hoje homenageadas ocorre o censo de 

pertencimento, demonstrado por estes maravilhosos trabalhos, construídos por várias mãos, com 

muito amor, carinho e dedicação. Por isso, em nome da Câmara de Vereadores de Flores da 

Cunha e da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, 

quero parabenizar a todas as escolas hoje agraciadas com o Diploma Mérito Educativo e Menção 

Honrosa, pelos belíssimos projetos educacionais desenvolvidos junto à comunidade escolar em 

seu estabelecimento de ensino. Para concluir, cito Paulo Freire: “Ninguém ignora tudo. Ninguém 

sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso 

aprendemos sempre”. Obrigado pela atenção! E uma boa noite a todas e todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado ao Vereador Vitório, por representar 

todos os Colegas Vereadores. E agora então, eu passo a palavra ao nosso Excelentíssimo Senhor 

Prefeito César Ulian, para falar em nome do Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; Secretário Itamar, Vice-

Prefeito Márcio, Vereadora Silvana; em seus nomes, cumprimento os demais Vereadores; 

Vereador Júnior que assumiu esta semana, seja bem-vindo também; cumprimento a direção, 
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coordenação, vice direção, pai, mãe, alunos, outros pais também que se fazem presentes aqui. 

Como é bonito nós vermos vocês aqui, todos unidos em prol da nossa educação. Sem dúvida é o 

momento em que nós unimos os esforços, as coisas acontecem muito mais fácil. Se alguém puxa 

pro outro lado, a coisa não é tão fácil dela acontecer. Cumprimento a Grazi, em seu nome, os 

demais membros da Secretaria de Educação, que não mediram esforços também ao longo deste 

difícil ano que nós tivemos pela frente, mas como é bonito ver a vitória, a vitória acontecendo 

nas nossas escolas. Parabenizo Claudete, diretora, então vereadora, que instituiu esse importante 

projeto. Eu imagino o orgulho que possa estar ali dentro, como criadora e, agora também, como 

agraciada. Então, com certeza, parabéns pela iniciativa. Fica aqui também o desafio pra, pros 

nossos vereadores, que cada vez mais a gente busque instituir estes projetos que despertam o que 

existe de melhor nas pessoas. Olhem os projetos! E vi meus filhos aí em alguns deles também. 

Que alegria nós podermos ver o reflexo dessas iniciativas que vão indo pras nossas famílias, 

como eu dizia a alguma das dires aqui, começa na nossa escola, começa aqui na nossa família e o 

reflexo está na nossa comunidade e assim por diante. Então eu gostaria de parabenizar a 

iniciativa de todos vocês. A comissão avaliadora, imagina a dificuldade também de vocês em 

escolher os três e deve ter sido por milésimos aí que não, que não, deve ter dado os empate, os 

imbróglio ali no meio de tudo isso, porque todos os trabalhos foram excelentes. Todos vocês 

vitoriosos e em cima do que vocês vão colher na escola de vocês e o que nós vamos colher 

através da família de vocês. Não tenho dúvidas que o nosso município ganha muito com 

iniciativas e com projetos e com execuções assim como vocês fizeram. Então todos vocês estão 

de parabéns! E fica aqui, em meu nome, em nome do Márcio, em nome de toda a nossa gestão, 

nosso muito obrigado ao trabalho que vocês desempenham nas nossas escolas. Não é só o 

Prefeito, não é só o Vice, não é só a Câmara de Vereadores, não é só uma Secretaria, somos 

todos. No momento em que nós estivermos todos juntos e todos olhando para a mesma direção, 

que é o melhor para Flores da Cunha, não tenho dúvidas de que todos nós ganharemos. Parabéns 

por contribuírem com o nosso município! Nosso muito obrigado, nossa gratidão! As nossas 

pequenas aí, que eu me emocionei ao ver os lápis delas, o projeto, a criatividade, o desafio e, 

assim, todas as escolas, quantas conquistas e quantas extra, quantos fatos extraordinários a gente 

pode presenciar através dos nossos pequenos. Então muito, muito obrigado mais uma vez, e a 

nossa gratidão a todos vocês! Muito obrigado!    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Envolvimento da comunidade escolar e a 

realização de projetos que englobam a participação dos alunos, professores e pais em ações que 

repercutem junto ao meio em que vivem, desenham as principais características dos projetos 

apresentados e das escolas homenageadas nesta noite. A Câmara de Vereadores agradece as 

escolas participantes da décima segunda edição do Diploma Mérito Educativo, projetos estes, 

que também tem comprometimento com a comunidade escolar e que merecem nosso destaque e 

reconhecimento. Agradecemos principalmente a comunidade escolar que se fez presente, 

diretores, professores, coordenadores e alunos, dos Vereadores, da imprensa, e em especial, das 

escolas participantes do Diploma Mérito Educativo, convidados e amigos. Eu quero aqui, antes 

de nós encerrarmos, quero fazer um, também um agradecimento especial à professora, ex-

vereadora desta Casa Claudete, pelo excelente projeto, lá em 2017 ainda, e hoje nós podemos 

presenciar aqui..., 2007, presenciar aqui as escolas. Independente de vencedores ou não, todas 

participaram, todas tiveram os seus méritos e é isso que nós precisamos. Nós precisamos que as 

escolas cada mais, cada vez mais se reinventem. Hoje mesmo, nós estávamos num, num projeto 

hoje de manhã, onde os palestrantes falaram muito em cima das, das escolas, das entidades se 

reinventarem para que nós possamos sim ter um município, uma comunidade, um país melhor. 

Então parabenizar a todas as diretoras, professoras, alunos! Um ano difícil! Tenho certeza que os 

CPMs das escolas são muito contribuintes com as escolas, que é, o essencial pra uma escola 

evoluir tem que ter a presença de todos, um grupo, união, trabalho. E é assim que se desenvolve 

uma escola, uma sociedade e uma comunidade. Então mais uma vez, em nome da nossa Câmara 

de Vereadores, parabenizar a todos, todas os participantes! Obrigado por vocês aceitarem esse 
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convite da, desta Casa, pra fazerem parte deste projeto neste ano de 2021, um ano diferente, mas 

não menos importante. Nós podemos amanhã contar lá pra nossas famílias, nossos filhos, nossas, 

pessoas que nos conhecem, que nós participamos de um importante projeto de educação no 

nosso município. Então mais uma vez, um agradecimento especial a todos vocês que 

contribuíram pra esse ato de hoje, aqui na nossa Casa. Então agora então pra quase encerrarmos, 

eu convido a todos a entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. 

(Execução do Hino de Flores da Cunha). Então, logo após o encerramento, eu convido as escolas 

que quiserem então fotografar, podem esperar um pouquinho mais que a gente, a nossa assessora 

estará fotografando, depois enviando para suas equipes, escolas.  

Então, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão 

solene desse dia 21 de outubro de 2021, às 19h25min. Tenham todos uma boa noite, uma boa 

semana, e paz e bem! 

  

 

Vereador Clodomir José Rigo  

Presidente 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior  

1º Secretário 

 


