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SESSÃO 2.669 – SOLENE 

08 de novembro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite a todos e a todas! Invocando a proteção 

de Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 08 de novembro de 2021, para a entrega do 

certificado de Mulher Cidadã a Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz. Então compondo a mesa 

principal o nosso Prefeito Municipal César Ulian. E eu convido, agora, o ex-presidente desta 

Casa no ano de 1979 a 1980, Senhor Agapito Conz, para que conduza a sua esposa, a 

Ilustríssima Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz, nossa homenageada Mulher Cidadã 2020, 

para compor a mesa principal. (Homenageada é conduzida até a mesa principal). Esta solenidade 

em homenagem a esta ilustre cidadã era para ter sido realizada em março de 2020, em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 08 de março. Porém, em 

virtude da pandemia, teve que ser adiada. Hoje, com o avanço da vacinação e o controle da 

pandemia, podemos realizar esta solenidade e homenagear esta mulher que é uma verdadeira 

cidadã, destacando-se em trabalhos sociais beneficentes em várias ações no município de Flores 

da Cunha. Em 2020, a mesa diretora era composta pelos vereadores João Paulo Tonin 

Carpeggiani, que se faz presente nesta ocasião, como presidente; Éverton Scarmin como vice-

presidente; Ademir Antonio Barp como 1º secretário; e Samuel de Barros Dias como 2º 

secretário. Convido a todos para que, de pé, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de 

Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva. (Execução do Hino 

Nacional). 

Solicito ao 1º Secretário da Mesa Diretora, o Vereador Angelo Boscari Junior, para que nomine 

as autoridades aqui presentes e/ou representadas que nos prestigiam nesta sessão solene e que 

cite as correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Uma boa 

noite a todos! Gostaria de saudar as seguintes autoridades aqui presentes nes a sessão solene: 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, César Ulian; Ilustríssima Senhora Primeira-Dama, 

Lisiane Ulian; Ilustríssima Senhora Presidente do Lions Clube de Flores da Cunha, Elci Stuani 

Salvador; Ilustríssimo Senhor Presidente do Rotary Club, Eduardo Salvador; Ilustríssima 

Senhora Presidente do Conselho Municipal de Educação e Diretora da Apae, Maria de Lourdes 

Branchini da Silva; Ilustríssimo Senhor ex-vereador e ex-presidente da Câmara, João Paulo 

Tonin Carpeggiani; Ilustríssimo Senhor ex-vereador Pedro Sperluk; Ilustríssimo Senhor ex-

vereador e ex-presidente da Câmara, Agapito Conz; Ilustríssimo Senhor ex-vereador Miguel 

Debortoli; representante da rádio Solaris, Bruna Picinini; representantes do jornal O Florense, 

Rouglan Uliana, Gabriela Fiório. Neste momento, passo a citar as correspondências recebidas 

por ocasião desta 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 a Câmara de Vereadores, 

pela iniciativa em conceder o Cerificado Mulher Cidadã, e parabenizam a Senhora Beatriz Dileta 

Debortoli Conz, pela homenagem recebida e pelos relevantes trabalhos sociais e beneficentes 

realizados ao longo de sua vida em prol da comunidade no município de Flores da Cunha. 

Ofício da bancada do MDB, através dos Vereadores Carlos Roberto Forlin, Júnior Cavalli e 

Vitório Francisco Dalcero, que parabenizam os membros do Poder Legislativo pela realização 

desta sessão solene, e parabenizam a Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz, pela homenagem 

recebida de Mulher Cidadã, através da indicação e reconhecimento do Rotary Club de Flores da 

Cunha, enaltecendo a força e a importância das mulheres no município.   

Ofício do Vice-Presidente do Partido Progressista Florense, Senhor Fernando Foss, que 

parabeniza a Câmara de Vereadores, pela entrega de mais um certificado Mulher Cidadã, e 

parabeniza especialmente a Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz, pela merecida homenagem e 

pelos importantes trabalhos sociais e beneficentes prestados em nosso município.  
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Oficio da Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Arlete Boz Tronco, que diz que a 

Liga Feminina de Combate ao Câncer quer parabenizar a você, Beatriz Dileta Debortoli Conz, 

pelo título de Mulher Cidadã, momento importante de sua vida. Nosso abraço carinhoso. Era 

isso, Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Um cumprimento 

especial então ao Excelentíssimo Senhor César Ulian, nosso Prefeito Municipal; o Senhor 

Eduardo Salvador e sua esposa Dionéia Zorgi Salvador, Presidente do Rotary Club e da Casa da 

Amizade de Flores da Cunha, entidade que indicou a Mulher Cidadã 2020, extensiva aos demais 

integrantes; Colegas Vereadores e Vereadora, demais entidades aqui representadas já 

mencionadas pelo nosso Secretário, a imprensa, familiares da Senhora Beatriz; um cumprimento 

especial ao esposo da nossa homenageada, Senhor Agapito Conz, presidente deste Poder 

Legislativo nos anos de 1979 e 1980; público presente e público que nos acompanha pelo 

Facebook Câmara de Vereadores, sejam todos bem-vindos! Mulheres possuem um encanto 

mágico, que dá esperança a um universo de transformações. São inteligentes, cautelosas, 

dedicadas, amorosas, ótimas profissionais e possuem uma dignidade inabalável que as 

caracterizam como responsáveis e competentes em tudo que fazem. Diante de tantos atributos 

presentes na mulher, percebe-se a sublimidade de Deus na sua criação e no presente à 

humanidade com a presença delas no mundo. É com esta mensagem que neste momento esta 

Câmara de Vereadores presta sua homenagem à figura da mulher que constrói e que participa da 

sociedade. O Certificado Mulher Cidadã foi instituído através do Decreto Legislativo nº 005, em 

28 de setembro de 2004, com o objetivo de conferir essa outorga a uma mulher da comunidade 

florense, que tenha se destacado nas áreas da educação, cultura, defesa dos direitos humanos e 

combate à violência, participação política ou em entidades sindicais, indústria, comércio, 

agricultura ou serviços, saúde, meio ambiente, atividade social e comunitária. Conforme previsto 

no mesmo decreto, durante o mês de março a homenageada recebe o Certificado Mulher Cidadã, 

confirmando a reverência internacionalmente prestada a esse importante pilar da sociedade, que 

é a mulher. Solicito aos presentes que assistam a uma apresentação que retrata a vida da nossa 

homenageada. (Apresentação do vídeo com o seguinte texto: “O início de uma nova década nos 

faz parar e pensar o quanto trabalhamos, crescemos e amadurecemos enquanto pessoas dignas, 

que buscam no dia a dia cuidar do berço familiar, estudar, trabalhar e, ainda, buscar formas de 

ajudar a comunidade para que ela floresça e seja vista como um lugar bom para viver e 

conviver em fraternidade. É essa fraternidade, afeto e união que destaca a mulher que será 

homenageada hoje. A menina Beatriz Dileta Debortoli nasceu em 14 de outubro de 1951, na 

capela de São Liberal - Serra Negra, interior de Flores da Cunha. Quarta filha de 13 filhos do 

casal Nicola Debortoli e Seria Bearzi Debortoli, a menina, desde pequena, sempre ajudou a 

família nos afazeres diários e frequentava a escola no contraturno. Quando Beatriz tinha 10 

anos, a família mudou-se do interior para o centro do município, onde os pais começaram a 

trabalhar na extinta Granja União. Beatriz conta que a pedido do senhor Celso Castellan 

começou a trabalhar na Florense quando tinha 12 anos. Naquela época era permitido que 

crianças trabalhassem. Aos 15 anos, recebeu uma proposta do senhor José Carletti para mudar-

se para Caxias do Sul para fazer serviços domésticos e cuidar de seus três filhos. Beatriz morou 

por três anos na cidade vizinha, até completar 18 anos. Após esse período, a moça precisou 

voltar a morar com os pais, uma vez que sua irmã mais velha havia se casado e não tinha 

nenhuma menina que poderia auxiliar sua mãe no cuidado da casa. Beatriz voltou a trabalhar 

durante o dia na Florense, estudava à noite e, ainda, ajudava a mãe nas tarefas diárias. Foi na 

Florense que Beatriz conheceu Agapito Conz, um jovem bonito, que logo encantou o coração de 

Beatriz. Após sete anos, em 18 de março de 1978, os jovens se casaram. Beatriz, ao se casar 

com Agapito, decidiu dedicar-se exclusivamente à família. E foi o que fez com maestria ao 

cuidar e ajudar na educação dos filhos Tarcilo e Jaqueline. O sonho de nossa homenageada era 

ser professora. Como precisou abdicar dos estudos para trabalhar e ajudar em casa, não pode 

exercer a tão sonhada tarefa de educar. Embora não tenha exercido a profissão mais antiga do 
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mundo na prática, Beatriz ensinou uma de suas maiores heranças, a leitura e a dedicação aos 

estudos. Os filhos seguiram o sonho da mãe, pois são dedicados em tudo que fazem. Atualmente, 

os filhos residem em Porto Alegre. Tarcilo é formado em engenharia elétrica, e Jaqueline é 

formada em letras, é professora de inglês e recentemente formou-se em psicologia. Juntamente 

com a profissão, enquanto os filhos cresciam, Beatriz foi catequista, além de integrar o CPM 

das escolas Frei Caneca e São Rafael. Beatriz conta que em um período, em função da profissão 

do marido, ela foi morar em Sorocaba. Mesmo assim, ela voltava ao sul para cuidar dos filhos, 

que moravam e estudavam em Porto Alegre. No caminho, vinha a Flores da Cunha para cuidar 

de sua casa e, depois, retornava a São Paulo para ficar com o marido. Uma rotina difícil que 

durou três anos, mas que ela guarda no coração e que não se arrepende. Após o crescimento 

dos filhos, Beatriz voltou a trabalhar fora do lar, dedicando parte de sua vida na área de vendas 

de roupas. Beatriz trabalhou em todas as feiras ocorridas no município, somando mais de 30 

anos de profissão. Recentemente ela recebeu uma homenagem dos organizadores das feiras do 

município. Um direito conquistado pela mulher foi o direito de dirigir. Beatriz trabalhou anos 

viajando e atendendo em feiras em regiões de Santa Catarina e em São Paulo. Essa desinibição 

e o trato com o público ajudaram a seguir ao lado do marido, Agapito, uma vida social e de 

amor ao próximo. Uma união que o Rotary Club de Flores da Cunha faz questão de homenagear 

e agradecer. O casal é integrante do Rotary desde sua fundação, tendo atuado também como 

casal presidente da entidade. Uma chefe de cozinha nata, ela é a coordenadora da cozinha nos 

eventos do costelão do Rotary há anos. O casal também já fez parte da diretoria do CTG Galpão 

Serrano. Recentemente Beatriz atuou ao lado do marido, por três anos, na presidência da Apae 

de Flores da Cunha. Na parte social da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, além de ter atuado 

por anos como catequista, foi zeladora e coordenadora de capelinha, bem como integrante da 

diretoria do Movimento do Cursilho. Beatriz faz parte do Clube de Mães Simpatia de São 

Cristóvão. Por falar em clube de mães, nossa homenageada adora viajar. Já conheceu todo o 

nordeste brasileiro, tendo um amor especial por Aracajú e Belém do Pará. Além dos passeios 

com Agapito, Beatriz e a amiga Ermínia Rigotto perderam a conta das inúmeras viagens que 

organizaram em vários lugares do estado e fora dele. Uma parceria que dá certo há 22 anos. A 

Beatriz é uma mulher que não para, adora cuidar do quintal, praticar atividades físicas, muito 

apegada à família e à vida humana. Uma mulher que não suporta injustiças e que não abre mão 

de ajudar o próximo. Uma mulher que quer o bem da comunidade e que luta para tornar o dia 

das pessoas mais alegres, floridos e divertidos. Em 16 anos do Certificado Mulher Cidadã, 

muitas mulheres foram homenageadas pelo forte trabalho desempenhado junto à comunidade 

florense. Sabemos dos dias difíceis enfrentados por todas elas. Cada mulher aqui homenageada 

é única em sua essência, mas todas, sem exceção, têm um objetivo, a de construir um mundo de 

igualdade, respeito e reconhecimento. Essas são algumas das inúmeras funções que as mulheres 

têm na sociedade independentemente das crenças religiosas, do tom de pele, se é do interior ou 

dos grandes centros, se tem filhos ou não, se sabe dirigir, isso não importa. O que vale é o 

reconhecimento da sociedade pelo papel que ela desempenha no desenvolvimento social de 

nosso município. Todas as mulheres são dignas de nosso respeito, e hoje, uma mulher em 

especial receberá o nosso carinho. Dona Beatriz, hoje receba a nossa homenagem em 

cumprimento a todas as mulheres florenses”). Uma linda história de vida, né? Parabéns! De 

iniciativa da vereadora Renata Zorgi Lusa, na legislatura 2001-2004, a instituição do Certificado 

Mulher Cidadã. Apoiando essa iniciativa, os demais vereadores permitiram que hoje nos 

reuníssemos para a entrega do Certificado a esta Mulher Cidadã, numa forma de homenagear a 

todas as mulheres de Flores da Cunha. A outorga do Certificado Mulher Cidadã é concedida pela 

Câmara após indicação de nomes pelas entidades de nosso município. A Senhora Beatriz Dileta 

Debortoli Conz foi indicada pelo Rotary Club de Flores da Cunha. Beatriz, neste momento, a 

senhora representa todas as mulheres que gostaríamos de homenagear, mas nesta noite 

especialmente as mulheres que se dedicam às causas sociais, as quais a senhora representa. 

Vocês mulheres nos inspiram, são lutadoras e guerreiras, que agem com o pulso forte de 

mulheres gigantes e, ao mesmo tempo, com a doçura de uma criança. Incansáveis defensoras do 
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que é justo e correto, possuem um coração maior do que a sua própria história. Com certeza, 

neste momento, devo dizer que a indicação feita pelo Rotary Club de Flores da Cunha se dá a 

uma pessoa que é exemplo de dedicação e perseverança. Por isso é com a responsabilidade de 

representar esta Casa, esta Câmara de Vereadores e orgulho que passo às mãos da Senhora 

Beatriz Dileta Debortoli Conz o Certificado Mulher Cidadã 2020, homenagem desta Casa e de 

toda a comunidade de Flores da Cunha. Eu quero aqui quebrar um pouco o protocolo, eu quero 

convidar o ex-presidente e ex-colega João Paulo Tonin Carpeggiani para fazer parte, juntamente 

comigo, na entrega dessa homenagem. (Entrega do certificado à homenageada). Agora, eu 

convido então a Vereadora Silvana De Carli, representante feminina nesta Casa, que faça a 

entrega de um ramalhete de flores a nossa homenageada, como forma de agradecimento singelo 

por toda sua contribuição ao nosso município. (Entrega de flores à homenageada).  

Então, neste momento, eu passo a palavra à Vereadora Silvana De Carli, que fará seu 

pronunciamento em nome de todos os Vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal.   

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; 

Ilustríssimo, Excelentíssimo Prefeito Municipal César Ulian, e sua esposa Lisiane, nossa 

Primeira-Dama; a comunidade presente aqui, entidades, ex-vereadores. É uma alegria enorme 

termos essa Casa cheia aqui, nesta noite, para homenagear uma pessoa tão especial como a Bea. 

Quero agradecer a bancada do MDB, por proporcionar esse momento de falar em nome da Casa, 

já que é um projeto também de autoria da ex-vereadora Renata Zorgi Lusa, e pelo fato de ser a 

única representante feminina também nesta Casa. Um cumprimento especial à família da 

homenageada, Seu Agapito foi presidente desta Casa no ano que eu nasci, e Tarsilo foi meu 

colega, Jaque. O Conz é, está no meu sangue também! Minha avó era Aurora Conz, então temos 

uma ligação com essa família muito que me, eu tenho orgulho das nossas raízes. E acho que esse 

é bem legal a gente valorizar as pessoas que passaram, né, que vieram antes de nós. 

Cumprimentar também os vereadores da legislatura passada, a qual fizeram esta homenagem, 

não foi possível a entrega. E falar um pouquinho então da importância da mulher, já que esse 

seria feito durante o mês de março, né, essa entrega, que seria o Dia da Mulher. Hoje podemos 

dizer que a mulher é protagonista, seja através de conquistas diárias, mas também dos 

movimentos que conduz e transforma a sociedade em um lugar mais igualitário e respeitoso. E 

como você tem sido protagonista, né, querida Bea, você tem o voluntariado como marca em sua 

vida. E o voluntariado está muito associado à mulher, pra ver aqui a nossa, o plenário cheio de 

voluntárias, né, de diversas áreas, Rotary, Flores do Bem, Lions, a Apae também, a Liga, olha só, 

várias mulheres à frente também, pelo fato de que a mulher ela é mais altruísta, pela empatia que 

a gente tem, principalmente pelo comprometimento e, modéstia à parte, porque somos as que 

encontram aquele espaço sempre a mais na agenda pra se dedicar ao voluntariado. E assim é a 

Bea, sempre ajudando junto à igreja, na Apae, no Rotary, em todos os lugares, deixando um 

pouquinho de sua doação e amor. Mas como não tive o privilégio de conviver contigo nesses 

locais, eu andei fazendo umas pesquisas, conversando com umas amigas em comum, pra saber. 

Mas afinal, como é que é a Bea, né, nesses lugares aonde ela passou? Então a frase que me 

disseram e quem eu perguntei foi a mesma frase: A Bea é pessoa do bem! Então tem elogio 

melhor que esse, né, em receber e não, vivendo numa situação que a gente está, numa sociedade 

cada vez mais difícil de se relacionar e se posicionar a gente vê pessoas assim, que são vistas 

como pessoas do bem. Isso é muito legal! Mas também citaram outros adjetivos, outras 

qualidades e, também, que você sempre abraçou os desafios com muito empenho, garra, ía até o 

fim sempre pras coisas darem certo, né, não media esforços, Bea. Então com sua humildade, 

sempre determinada e trabalhadora, ajudou muito as nossas entidades, contribuiu muito com 

nosso município. Então, em nome de todas aquelas mulheres, que assim como você, abriram 

caminho para uma sociedade mais feliz e justa, hoje reconhecemos o teu trabalho e nos 

orgulhamos da pessoa que tu és. Parabéns! Muito obrigada!  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora, eu convido a Senhora Dioneia Zorgi 

Salvador, Presidente da Casa da Amizade do Rotary Club de Flores da Cunha pra fazer uso da 

palavra. 

SENHORA DIONEIA ZORGI SALVADOR: Excelentíssimo Senhor Clodomir José Rigo, 

Presidente dessa Casa; Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, sua esposa 

Lisiane; Nobre Vereadores, senhoras e senhores aqui presentes; um cumprimento especial a 

nossa companheira da Casa da Amizade, Beatriz Debortoli Conz, e seus familiares. É com muito 

orgulho, alegria, que hoje ocupo esse espaço representando os demais companheiros da família 

rotária para prestar essa justa e merecida homenagem a nossa querida companheira Beatriz. 

Servir para transformar vidas, lema do Rotary 2021/2022. Bea, como chamamos carinhosamente, 

é uma daquelas pessoas imprescindíveis para o mundo, sempre disponível, pronta para ajudar a 

todos com seu carinho e empenho em tudo que faz. Nossa chefe de cozinha em todos os 

costelões do Rotary, lá está ela comandando o espetáculo da cozinha. Bea, você é uma pessoa 

iluminada e por isso te digo, que quando uma pessoa se dedica ao próximo, o resto Deus provém. 

São inúmeras ações da nossa Casa da Amizade que você sempre esteve disponível a realizar, 

sempre com muito amor e dedicação. A semente é rica. Um pensamento, um sorriso, uma 

promessa de alento, um abraço, um conselho, um pouco de água, o diálogo, tudo isso são 

sementes que germinam facilmente. E você, Bea, soube semear ao longo dos anos, pois como 

rotariana, esposa de rotariano, dedicou-se muito no seu tempo a prestar serviços voluntários em 

prol de nossa entidade e muito para a Apae de nosso município. Essas sementes plantadas que 

hoje são frutos de muitas pessoas que gostariam de te agradecer. E eu, em nome delas, estou aqui 

para manifestar nossa gratidão e sua dedicação especialmente a nossa entidade. Querida Bea, 

você é merecedora dessa homenagem porque provou que nesta caminhada somos responsáveis 

por tudo que acontece nessa vida, que com a força do nosso amor, da nossa fé, de nossa vontade, 

podemos mudar o nosso destino e o destino de muitas pessoas. Que Deus na sua infinita bondade 

te abençoe, te ilumine teu caminho de amor e solidariedade, valores que nossa humanidade mais 

precisa. Nossos sinceros cumprimentos, extensiva a seus familiares, amigos aqui presentes. 

Parabéns mais uma vez, nossa querida companheira Bea! Obrigada pela atenção de todos! E eu 

gostaria que, agora, meu esposo, o Eduardo, com uma singela homenagem pra ti, uma flor. 

(Entrega de flor à homenageada). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, agora, eu convido o nosso Excelentíssimo 

Prefeito César Ulian, para que fale em nome do nosso Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Muito boa noite a todos! Que alegria nós 

podermos estar aqui reunidos para homenagear nossa querida Bea, né, Bea? Vamos dizer, Bea. 

Já vou chegar lá. Excelentíssimo Presidente Clodo, Vereadora Silvana; em seu nome, também 

cumprimentamos os demais Vereadores; meus colegas vereadores, né, no ano passado, que 

pretenderíamos estar te homenageando aqui, enquanto vereadores, que bom que estão aqui 

também. Mas a pandemia também nos ensinou muita coisa, não é, Bea? Ensinou que a gente não 

tem poder sobre o tempo, onde o que mais importa são as pessoas. Por isso eu imagino o quanto 

também teu coração deve estar feliz ao ver tantas entidades, tantos amigos, tantas lideranças aqui 

pra te prestigiar, te homenagear nesta noite. E eu sempre dizia, né, cumprimentando também 

minha esposa, que fez questão de vir aqui, não só por ser o dia de homenagear uma mulher, mas 

também, como tu dissestes, fomos teus vizinhos por um bom período. E aqui, vou contar um 

pouquinho também do que da janela de lá do nosso apartamento eu enxergava lá na casa da Bea. 

Nós tínhamos os nossos filhos pequenos e eles acordavam muito cedo geralmente, né? E, por 

muitas vezes, ou eu ou a minha esposa levantávamos e ficávamos tentando fazer eles dormir 

mais um pouco e olhava pela janela. E muitas vezes, nos domingos de manhã, a Bea estava lá 

varrendo a calçada, tirando os inços do meio do paralelepípedo, quantas vezes eu vi a Bea 

entregando alfaces, coisas da horta lá de trás pras pessoas que iam ali na sua casa. Então quando 

a gente fala da essência, Bea, não é só do que aparece nas entidades, não é só o que aparece 
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quantas vezes nos bazares. Aí a gente dizia, mas a Bea está em tudo! E, de fato, Bea, tu carrega 

muito disso. E eu gostaria de usar o teu exemplo pra trazer tudo pra nossa realidade hoje, o que 

importa, o que a gente leva da nossa vida é o que a gente constrói, é o que a gente deixa pros 

outros, é a vida que a gente leva, são os amigos que a gente cultiva. Eu posso imaginar aqui, 

Agapito, Jaque, Tarcilo, o quanto orgulhosos vocês também estão em ver a mãe de vocês aqui, 

que representa tantas Marias, Dioneias, tantas de vocês que aqui estão e que com certeza 

poderiam estar também sentadas aqui sendo homenageadas. Eu sempre digo que não atrás de um 

grande homem, né, Agapito, mas ao lado, Lisiane, ao lado de um grande homem sempre existe 

uma grande mulher. E a missão de vocês é muito bonita, muito mais bonita do que as flores, a 

essência da mulher ela é essencial, pra que nós homens também tenhamos o suporte, também 

tenhamos a força e a coragem que muitas vezes nos requer. Então, Bea, sem dúvida nenhuma 

esta homenagem é perfeita. E se ela não aconteceu no ano passado, quase que ela não acontece 

nesse ano, mas também vamos aproveitar o tempo que passa pra perceber o quanto a nossa vida 

também é breve. Então que a gente possa cada vez mais cultivar as nossas amizades, cultivar a 

nossa família, cultivar os nossos valores, e às vezes, né, Pedro, parar um pouquinho e conviver 

porque passa muito rápido. Então eu agradeço, de coração, por vocês todos estarem aqui, família 

Debortoli, família Conz, todos vocês fazem parte junto com a Bea, família do Rotary, família do 

Lions, família da Apae, família da Liga, família da catequese, família..., iríamos longe! Então, 

Bea, mais uma vez, aqui a nossa gratidão enquanto Poder Executivo Municipal também, por 

muito mais Beas espalhadas por aí, com certeza farão a diferença também pro nosso município 

de Flores da Cunha. Muito obrigado pela presença de todos! E, mais uma vez, parabéns, Bea! 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então eu quero agradecer as palavras da 

Vereadora Silvana, em nome desta Casa; as palavras da Dioneia, em nome de todas as entidades; 

as palavras do Prefeito César, em nome do Poder Executivo. E, agora então, eu vou passar a 

palavra para a nossa homenageada, pra ouvir dela o que ela tens a nos contar nessa noite 

maravilhosa. Fique à vontade!  

SENHORA BEATRIZ DILETA DEBORTOLI CONZ: Boa noite a todos! Saúdo o Senhor 

Presidente da Câmara de Vereadores, Clodomir José Rigo, que eu não conhecia, hoje venho a 

conhecê-lo, assim como a Senhora Vereadora e os Senhores Vereadores da nossa Câmara 

Municipal; saúdo o Senhor Prefeito Municipal César Ulian, e a Primeira-Dama Lisiane; uma 

saudação especial ao Rotary Club de Flores da Cunha, na pessoa de seu Presidente, Eduardo 

Salvador, a Casa da Amizade, na pessoa da sua Presidente, Dioneia Zorgi Salvador, e a toda 

família rotária, responsáveis pela minha indicação a esse importante reconhecimento de Mulher 

Cidadã; saúdo os meus familiares, meu esposo Agapito, meus filhos Tarcilo e Jaqueline, e a 

minha nora Geovana; agradeço a Deus, por esse momento especial em minha vida; e aos meus 

pais, por me darem a vida e me ensinarem o caminho do bem; agradeço a todos os presentes, aos 

amigos, amigas, em especial meus irmãos, irmãs, cunhados e sobrinhos. Obrigada pela presença 

de todos! O que dizer nessa hora depois de tudo que falaram, né? Não me considero a pessoa 

mais merecedora dessa honraria, uma vez que muitas outras mulheres de Flores da Cunha 

fizeram e fazem coisas importantes em favor da comunidade. Entendo que as coisas que fiz e 

continuo fazendo na família, na Casa da Amizade, no Rotary Club, na comunidade em geral são 

ações que qualquer cidadã ou cidadão com boas intenções e com interesse em melhorar a 

comunidade o faria. De qualquer forma, estou aqui hoje, recebendo essa importante homenagem 

e por isso me sinto muito honrada. Agradeço novamente ao Rotary, pela indicação e, também, à 

Câmara de Vereadores, pela iniciativa de todos os anos prestar uma homenagem e o 

reconhecimento às mulheres que atuam de forma anônima no meio da comunidade municipal. 

Muito obrigada a todos! Agradeço a presença de todos! Boa noite!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Num mundo em que a solidariedade é cada vez 

mais difícil de ser encontrada, com certeza a senhora fez e fará a grande diferença na vida de 
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muitas pessoas através de ações que poderão ser lembradas por muitos e muitos anos. Trabalho e 

dedicação desenham as principais características dos nossos homenageados da Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha em toda a sua história. Isso porque trabalho e dedicação 

sustentam muitas outras qualidades e originam personalidades de caráter forte e determinado. 

Quero agradecer a presença de todos, do Excelentíssimo Senhor Prefeito César Ulian, os 

Senhores Vereadores, a Senhora Vereadora, da imprensa, aos colaboradores desta Casa e 

agradecer especialmente ao Rotary Club, pela indicação, e aos familiares e amigos da 

homenageada, Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz. Eu convido todos então, de pé, para nós 

entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de 

Flores da Cunha). Então antes de encerrarmos, eu também quero, em nome dos Colegas 

Vereadores, da Vereadora dessa legislatura 2021, agradecer primeiro as entidades que 

escolheram essa merecida pessoa, a Beatriz, e depois de um histórico que a gente assistiu em 

todas as entidades que ela trabalhou, se doando. E a frase que a Vereadora Silvana falou resume 

tudo isso, uma pessoa do bem. Então isso é importante, essa Casa faz essa homenagem, como foi 

dito, era pra ter acontecido no ano passado na gestão do presidente João e coube a mim então 

presidir essa sessão tão bonita. Então eu quero mais uma vez agradecer a dona Beatriz, por ter 

aceito. Foram vários contatos durante o ano, só que a pandemia ficou adiando e quisesse que 

fosse hoje feita esta homenagem. Então parabenizar, dizer que essa Casa ficou muito honrada em 

poder fazer essa homenagem à senhora, dizer que é muito merecida.   

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

sessão solene desse dia 08 de novembro de 2021. Uma boa noite a todos e mais uma vez 

parabéns a todas as mulheres!  
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