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SESSÃO 2.689 – SOLENE 

10 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 10 de março de 2022, para a entrega do 

Certificado de Mulher Cidadã à Senhora Eroni Mazzocchi Koppe. Compõem a mesa principal: 

Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal, neste ato representando o Prefeito 

Municipal César Ulian; Ilustríssima Senhora Eroni Mazzocchi Koppe, nossa homenageada, 

Mulher Cidadã 2022. Esta solenidade homenageia esta ilustre cidadã em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher, que é celebrado no dia 08 de março. Em 2007, Eroni também foi 

agraciada por esta Casa com o título de Cidadã Florense. 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, Vereador Luiz André de Oliveira, 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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos! Gostaria de 

saudar as seguintes autoridades aqui presentes nesta sessão solene: Excelentíssimo Vice-Prefeito 

Municipal Márcio Rech; Ilustríssimo Senhor Secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar 

Brusamarello; Ilustríssimo Senhor Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Tiago Mignoni; 

Ilustríssimo Senhor representante da Brigada Militar de Flores da Cunha, Tenente Celemar; 

Ilustríssimo Senhor Presidente do Centro Empresarial, Gilberto Boscato; Ilustríssima Senhora 

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

Presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha, Neila Reginato Baldissera; 

Ilustríssima Senhora Presidente do Circolo Vicentini, Margarete Barfknecht; Ilustríssima 

Senhora Vice-Presidente da Associação dos Amigos do Museu, Adriana Bulla; Ilustríssima 

Senhora Diretora do NIAE, Núcleo Interdisciplinar de Apoio Educacional, Letícia Zin; 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Antônio Prado e Presidente do Parlamento 

Regional da Serra Gaúcha, Gelsomir Justino Corassa; Ilustríssima Senhora Secretária de 

Educação do município de Antônio Prado, Adriana Sartori; Reverendíssima Irmã da 

Congregação São José, Renata Segatti; representante do jornal O Florense, Senhora Gabriela 

Fiório; representante da rádio Solaris, Senhora Jéssica Sotoriva; Ilustríssimo Senhor ex-prefeito, 

Alberto de Oliveira; Ilustríssimo Senhor Presidente do Conselho de Cultura, Jésus Reis. Neste 

momento, passo a citar as correspondências recebidas por ocasião dessa sessão solene:  

Ofício do Prefeito Municipal César Ulian, que informa que não poderá estar presente devido a 

compromisso já assumido anteriormente e que o Vice-Prefeito Márcio Rech estará 

representando-o, e parabeniza a Senhora Eroni Mazzocchi Koppe pelo merecido título recebido 

de Mulher Cidadã 2022, desejando sucesso em todos os seus empreendimentos.  

Ofício do Partido Progressista Florense, que parabeniza a Câmara de Vereadores pela entrega de 

mais um Certificado Mulher Cidadã, e parabeniza especialmente a Senhora Eroni Mazzocchi 

Koppe pela merecida homenagem e pelos importantes serviços prestados em nosso município na 

área da educação.  

E-mail da Presidente do Lions Club de Flores da Cunha, Senhora Elci Stuani Salvador, que 

encaminha ofício parabenizando a Senhora Eroni Mazzocchi Koppe pela merecida homenagem 

recebida de Mulher Cidadã, externando sua gratidão por ser essa mulher especial e pelo seu 

espírito empreendedor.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal; a Senhora Neila 

Reginato Baldissera, Presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha; ao Deputado 
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Estadual Paparico Bach, presente hoje nesta noite; ainda falando da Associação dos Professores, 

esta foi a entidade que indicou a Mulher Cidadã 2022, extensiva às demais integrantes da 

entidade; Colega Vereadora, Vereadores; demais entidades aqui representadas, já mencionadas 

pelo nosso secretário; imprensa, familiares da Senhora Eroni, público presente e as pessoas que 

nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores, sejam todos bem-vindos! A 

competência levou a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito e a sonhar mais. Hoje, a 

mulher está presente em todos os segmentos e essa presença se multiplica em cada sonho 

alcançado. 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 

contribui para a construção de uma sociedade melhor e que participa ativamente de inúmeras 

ações que transformam a vida das pessoas. 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, da 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 nossa sociedade, que é a mulher. Neste momento, convido a todos para 

assistirem a uma apresentação que retrata a vida de nossa homenageada. (Apresentação do vídeo 

através da televisão, com o seguinte texto: “A vida de quem ensina é uma trajetória repleta de 

aprendizado. A profissão de educadora marca a trajetória da homenageada com o certificado 

Mulher Cidadã em 2022. Indicada pela Associação dos Professores de Flores da Cunha, Eroni 

Mazzocchi Koppe recebe a homenagem da Câmara Municipal de Flores da Cunha. Eroni: “Meu 

nome é Eroni Koppe, eu tenho 69 anos por mais alguns dias. Eu completarei 70 anos bem 

próximo deste vídeo ser apresentado. Então foram muitos anos de vida bem vivida. Eu sou 

viúva. Tenho dois filhos e dois netos. Sou de uma família considerada extensa, de sete irmãos. E 

eu me identifico como realmente uma pessoa que ama a educação. Essa é a Eroni. Acho que eu 

te responderia desta forma”. Nascida em Caxias do Sul, em 28 de março de 1952, Eroni é filha 

de Angela Maria Palandi e Gracini Mazzocchi. Com eles, aprendeu suas primeiras lições. 

Eroni: “O meu pai acho que o que ele mais me ensinou e ele ensinou a todos nós, ele sempre 

dizia: tem que ser dona da sua própria vida. Procure ser alguém que seja dona da sua própria 

vida. E acho que um pouco do que eu sou, desse espírito empreendedor, porque isso é 

verdadeiro, vem dele. Ele me ensinava muito, por exemplo, a fazer contas de cabeça, contas de 

juro de cabeça. Ele sempre considerou que o trabalho fazia não só bem no sentido material, mas 

ele fazia bem no sentido da formação humana da gente. E dela vem assim, as lembranças do 

fogão, que eu não sou muito boa, né, vem as lembranças assim sempre de tentar ajudar os 

outros, isso tudo vem dela. Então acho que o meu pai e a minha mãe deixaram assim marcas 

bem importantes na minha personalidade, na pessoa que eu sou hoje, né?” Em 1974, casou-se 

com Ari Koppe, falecido em maio de 2002, com quem teve os filhos Alfredo e Vanessa. Eroni 

também é avó de Otávio e Maria Eduarda. Foi no ano de 1984, quando Ari abriu sua empresa 

em Flores da Cunha, que a família decidiu vir morar no município. Eroni: “Então eu sou de 

Caxias do Sul, me casei, muitos vão lembrar do meu esposo, o Ari Koppe, que também foi muito 

participante na comunidade de Flores da Cunha, né, sou viúva há 20 anos, já é um tempo 

bastante grande, e eu vim pra cá por causa dele, ele colocou uma empresa aqui. Eu fiquei três 

anos morando em Caxias e ele aqui e chegou o momento em que a gente, ele via muito pouco os 

filhos, então assim só chegava à noite, era só aos finais de semana, e aí eu achei que era hora de 

vir. Isso já fazem muitos anos, acho que quase 40, gente, né, trinta e tantos anos. E isso 

realmente assim fiquei com receio, mas a comunidade de Flores da Cunha nos recebeu muito 

bem. Eu fico assim muito agradecida por todo o espaço, que tanto eu quanto o Ari tivemos, com 

os meus filhos também”. A habilidade adquirida com a matemática levou à sua primeira 
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formação no curso técnico em contabilidade e, logo após, seguiu para a PUC, em Porto Alegre, 

prestar vestibular para técnicas comerciais, selecionada entre mais de 400 inscritos para as 40 

vagas. Eroni: “Isso fez uma diferença muito grande na minha vida, né, não era comum na 

época, pra uma menina sair assim da sua cidade e fazer faculdade fora, então isso teve 

realmente um peso muito grande na minha vida e nas minhas escolhas”. Das exatas, partiu para 

a área de humanas, formando-se em pedagogia e psicologia, além de diversos cursos de pós-

graduação e extensão em psicopedagogia, desenvolvimento motor, gestão escolar e gestão 

empresarial. Eroni: “O curso de psicologia e a minha atuação como psicóloga me ajudou muito 

na escolha e na opção depois, pela exclusividade pela área de educação. Eu tinha que fazer uma 

escolha, era um excesso de trabalho. E eu tinha que fazer uma escolha e eu fiz a escolha certa, 

eu fiz a escolha pela educação”. De 1989 a 1994, Eroni foi secretária Municipal de Educação, 

nos primeiros quatro anos, a convite do prefeito Alberto Oliveira, e em 1994, atuou com o 

prefeito Renato Cavagnoli. Eroni: “Naquele momento, o Alberto Oliveira se elegeu prefeito e 

ele então me fez o convite pra ser secretária de Educação na época, que eu nem de longe 

esperava esse convite, né, pedi pra ele por que que eu estava recebendo este convite, enfim, eu 

não tinha ligação partidária naquele momento e nem nada, e ele disse: ‘olha, a gente sabe do 

teu trabalho ali na escola São Rafael e da forma com que você se posta diante da educação e 

acho que você poderia vir ajudar na secretaria de Educação’. E foi realmente o que eu fiz”. Foi 

responsável por grandes ações no setor, com a aquisição da escola municipal São José, 

instituição da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, criação do Núcleo Integrado de 

Atendimento ao Educando, a implantação do Conselho Municipal de Educação, entre outros. 

Eroni: “Embora faça mais, já mais de 30 anos, aquela gestão foi uma gestão que mudou a 

educação da nossa cidade. Não digo que tenha sido eu só, isto foi de um grupo, mas o fato da 

centralização das escolas, do transporte escolar no interior, todos esses projetos foram 

pensados naquele momento. E depois, eu me afastei porque eu tinha que fazer uma opção entre 

seguir na secretaria ou ir em busca do meu tempo de aposentadoria. E a gente sabe que muito 

do que se fez lá ainda se mantém até hoje, então é porque teve um significado pra comunidade, 

porque teve um valor para comunidade”. Após atuar na secretaria da Educação, Eroni foi 

convidada para retornar ao colégio São José, de Caxias do Sul, como supervisora, função que 

exerceu por 19 anos. Sua capacidade e perfil de liderança desencadearam o empreendedorismo. 

Em uma parceria com as professoras Catiana Baggio e Adriana Facchin, atuou na coordenação 

da escola de educação infantil Metralhinhas. O potencial da atividade foi reconhecido por um 

grupo de pais que estimulou o surgimento da Escola Interativa, em 1998, dirigida por Eroni até 

os dias atuais e que desde 2015 conta com prédio próprio e proposta pedagógica inovadora. No 

ano seguinte, assumiu o compromisso com a comunidade de Antônio Prado, levando sua 

proposta pedagógica à cidade vizinha onde estabeleceu a primeira filial da escola. Eroni: “A 

decisão da construção do prédio da Escola Interativa foi uma das questões que mais mexeram 

comigo, porque eu sabia que ao fazer isto, né, eu não poderia deixar isto assim, a hora que as 

coisas não estivessem bem. Foi uma decisão muito difícil, eu agradeço imensamente aos meus 

filhos, tanto a Vanessa quanto o Alfredo naquele momento, porque foram necessários fazer 

investimentos, que foram investimentos da família e eles me disseram: ‘Mãe, quem trabalhou a 

vida inteira foi você e o pai. Então se esse é o teu desejo, se esse é o teu sonho, vá fazer o teu 

sonho’. Então quando a gente constrói um espaço físico é porque esse espaço físico vai ser um 

espaço educacional para sempre, né, ele irá além de mim. Eu sempre digo para os meus 

professores: Lembrem sempre que vocês têm que pensar que a Interativa é muito mais do que a 

Eroni. A Interativa é uma instituição educacional que veio para ficar além de mim. Mas acho 

que isso é um legado que eu deixo pra cidade. É um legado que eu deixo também eu digo assim 

pra todos os profissionais que trabalharam comigo”. Sua atuação na comunidade florense foi 

além da educação. Foi uma das fundadoras da Associação dos Professores, foi secretária do 

Lions Clube de Flores da Cunha, colaborou em entidades comunitárias como a Fenavindima e 

presidiu o Centro Empresarial na gestão 2010/2011, no qual coordena, hoje, o Núcleo de 
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Educação, sendo persistente na busca da escola do Senai, inaugurada no ano passado. Eroni: 

“Várias coisas foram me levando a esse compromisso com a comunidade, né, a minha vinda pra 

cá, o como eu fui recebida pela comunidade de Flores da Cunha. Parece que ela me convocava 

a fazer uma participação mais efetiva em diferentes áreas. Sempre procuro estar envolvida com 

ações da nossa comunidade, mas eu penso que a cidade me mostrou isso, ela me oportunizou 

isso e isso foi fazendo parte da minha vida, eu sigo ainda hoje no Centro Empresarial com o 

Núcleo de Educação que também acho que ele foi criado numa insistência minha também”. Um 

coração de mãe, uma alma de professora e a força de uma empreendedora construíram uma 

mulher que aprendeu a ensinar pelas lições prescritas pela vida. Eroni: “A vida ela nos dá 

muita coisa e nos tira muita coisa. Ela, de certa forma, levou o meu companheiro de vida, que 

eu tinha sempre ao meu lado me apoiando e me deixou dois filhos maravilhosos que me deram 

dois netos maravilhosos, então a gente tem problemas como qualquer uma outra família. Mas 

uma coisa que eu acho que todos nós fazemos juntos é resolver os problemas juntos. Então 

assim como meu pai dizia: olha, tente ser independente, faça a sua própria vida, faça seu 

próprio caminho, eu digo isso pros meus filhos: sejam independentes, façam a sua própria vida, 

construam o seu próprio caminho. O caminho não é fácil, sempre o caminho é, ele traz 

dificuldades, problemas, pedras, né, vamos tirar a pedrinha do lado, vamos dar mais um 

passinho e vamos seguir”. Seu comprometimento é reconhecido na cidade e no estado. Recebeu 

a Medalha da 52ª Legislatura concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no 

ano de 2010; o prêmio de Empreendedorismo Feminino do Centro Empresarial, em 2006; o 

título de Cidadã Florense pela Câmara de Vereadores, em 2007. E agora, em 2022, recebe o 

título de Mulher Cidadã. Eroni: “Eu agradeço muito, agradeço à Associação de Professores, 

acho que é uma coisa importante, pra que outras mulheres possam seguir nas suas lutas e que 

não sejam só lutas, eu digo assim, hoje a mulher ela ocupou um espaço, nós já estamos com um 

espaço na comunidade. Eu acho que eu vou ficar muito feliz quando nós tivermos uma mulher 

prefeita, talvez, sei lá, né, talvez alguém se arrisque ali num momento. Eu acho que eu quebrei, 

ao longo do tempo, eu quebrei muitos tabus que existiam, né, o Centro Empresarial foi uma 

realidade em relação a isso, né, primeira mulher a presidir o Centro Empresarial. E acho que a 

gente tem que seguir nessa luta, ela não precisa ser tão forte quanto ela já foi, porque há um 

espaço, mas ela não pode ser deixada de lado. A luta da mulher pra ocupar os espaços na 

sociedade, ela tem que seguir. Nós temos muito a contribuir e isso eu acho assim que é o que eu 

deixaria como mensagem às mulheres, que como eu, já várias receberam também essa honraria, 

que sigam ocupando seu espaço na sociedade. Não tenham medo. Não tenham medo de se 

colocar, não tenham medo de falar, não tenham medo de ser. Sigam este legado da inclusão 

feminina na sociedade”). 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Sem dúvida uma bela 

história. Determinação, trabalho, visão, força da mulher. Meus parabéns! Em tempo, quero 

cumprimentar, destacar a presença do Ilustríssimo Senhor Diretor do jornal O Florense, Carlos 

Paviani; Ilustríssima Senhora Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da 

Cunha, Senhora Angélica Severo; Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Paparico Bachi, 

sejam todos bem-vindos! Foi 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, nós 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 de Vereadores após a indicação de 

nomes pelas entidades do nosso município. A Eroni Mazzocchi Koppe foi indicada pela 

Associação dos Professores de Flores da Cunha, pela sua dedicação e comprometimento no 

âmbito da educação, contribuindo para o desenvolvimento e para a história educacional do nosso 

município. Eroni, neste momento a senhora representa todas as mulheres que gostaríamos de 

homenagear, mas nesta noite especialmente as mulheres que se dedicam à educação, as quais a 

senhora representa. Devo dizer que, com certeza, a indicação feita pela Associação dos 
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Professores 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 Câmara de Vereadores e orgulho que passo 

às mãos da Senhora Eroni Mazzochi Koppe o Certificado Mulher Cidadã 2022, homenagem 

desta Casa e de toda a comunidade de Flores da Cunha. (Entrega do certificado à homenageada). 

Solicito à Vereadora Silvana De Carli, única representante mulher nesta Casa, que faça a entrega 

de um ramalhete de flores a nossa homenageada, como forma de agradecimento por toda a sua 

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

Neste momento, passamos a palavra ao Vereador Vitório Francisco Dalcero, da bancada do 

MDB, que fará seu pronunciamento em nome de todos os Vereadores que compõem o Poder 

Legislativo Municipal.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Excelentíssimo Senhor Angelo Boscari 

Junior, Presidente desta Casa; Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal; 

Nobres Colegas Vereadores; assessores e servidores desta Casa, imprensa, senhoras e senhores 

aqui presentes, e os que nos acompanham através do Facebook. Um cumprimento muito especial 

à Senhora Eroni Mazzocchi Koppe e seus familiares. Boa noite a todas e todos! É com muito 

orgulho e satisfação que ocupo, hoje, a tribuna desta Casa, representando todos os Nobres 

Colegas Vereadores para prestar uma justa e merecida homenagem com o certificado Mulher 

Cidadã 2022. No último dia oito, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas 

infelizmente, ainda nos deparamos com notícias de preconceito de gênero. Diariamente, 

mulheres têm sido vítimas de uma sociedade ainda patriarcal. Precisamos urgentemente corrigir 

essa distorção, pois sabemos o quanto as mulheres são eficientes e capazes. Não podemos mais 

dizer que são frágeis. As mulheres já demonstraram para a sociedade que são possuidoras do 

dom de transformar a rotina numa sucessão de inovações e descobertas, nunca desistindo dos 

sonhos. Podemos perceber que a palavra fragilidade, muitas vezes usadas pela sociedade 

machista, não pode mais ser usada, pois mesmo diante de fatos negativos, a mulher consegue 

tirar lições de otimismo, de ganho de experiência, para transformar-se numa tentativa mais 

assertiva no futuro. Sabemos o quanto a mulher consegue ser resiliente nas dificuldades da vida, 

pois ao ter o dom de gerar a vida, sabe exatamente a grandeza de amar na plenitude da palavra. 

Ao contrário do que muitos falam, as mulheres carregam nas veias o espírito de luta 

incomparável, com pulso firme, objetivos claros e definidos, conduzindo seus projetos pautados 

no crescimento pessoal e social, e na estabilidade de suas famílias, como fez e continua fazendo 

a nossa homenageada. Que bênção para a sociedade de Flores da Cunha ter uma mulher como a 

empreendedora Eroni Mazzocchi Koppe. Na descrição do relato de sua caminhada, apresentado 

anteriormente, podemos confirmar que a persistência, a sensibilidade, a perseverança e 

competência sempre estiveram presente no dia a dia da professora, diretora e tantas outros cargos 

ou funções desempenhadas. Conseguiu conciliar a jornada que diariamente realiza com muita 

responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser uma excelente mãe, esposa, irmã, avó e filha dedicada. 

Para que seus sonhos e projetos tivessem o sucesso alcançado, teve o apoio incondicional de seus 

familiares, que com certeza suportaram sua ausência por diversos momentos para que o trabalho 

pudesse ser realizado. Hoje, a senhora é motivo de orgulho para a sua família e para a 

comunidade de Flores da Cunha. Tenho a certeza que seu exemplo serve de inspiração a tantas 

outras pessoas que veem na ajuda ao próximo um meio de ajudar a si próprio. Essa é uma singela 

homenagem da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, em nome de todos nós Vereadores. 

Manifestamos a nossa profunda admiração pela sua trajetória de vida e de atuação de Mulher 

Cidadã. Agradecemos mais uma vez a Associação dos Professores de Flores da Cunha pela 

indicação, para hoje prestarmos esta homenagem justa e merecida. Eroni Mazzocchi Koppe, 

nossos sinceros cumprimentos, extensivos a todos os seus familiares, amigos e convidados aqui 

presentes. Continue iluminada e abençoada por Deus, para que possa continuar trilhando esse 

caminho de dedicação e amor em sua vida. Parabéns! Muito obrigado a todos e todas!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado ao Vereador 

Vitório, por ter se pronunciado em nome de todos nós Vereadorer. Neste momento, passo a 

palavra à Senhora Neila Reginatto Baldissera, Presidente da Associação dos Professores de 

Flores da Cunha. 

SENHORA NEILA REGINATO BALDISSERA: Boa noite a todos! Cumprimento o 

Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, Márcio Rech; Excelentíssimo Senhor 

Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Angelo Boscari Junior, e em seu nome, os demais 

Vereadores; Ilustríssimo Senhor Secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar 

Brusamarello; Ilustríssimo Senhor Secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Serviços, Tiago 

Mignoni; demais autoridades citadas no protocolo; e Ilustríssima Senhora Eroni Mazzocchi 

Koppe, homenageada desta noite e seus familiares. Que honra para esta associação, na qual 

ocupo o cargo de Presidente neste ano de 2022, ter indicado a Senhora Eroni a receber o título de 

Mulher Cidadã. No ano de 2021, a gestão da Associação dos Professores, presidida pela Senhora 

Cristina Fiório Boff, teve a importante missão de indicar uma mulher para receber este título. 

Entre tantos nomes relevantes que temos em nosso município, a Senhora Eroni fora indicada. 

Mediante a aprovação e consentimento das professoras representantes desta entidade, o nome da 

Senhora Eroni fora aprovado por unanimidade. Com toda a certeza, esta aprovação pelos 

membros desta entidade foi motivada pelo fato da Senhora Eroni ter destaque na sociedade pelo 

trabalho relevante que sempre realizou principalmente na área educacional. Nesta semana em 

que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Professores de Flores da 

Cunha sente-se lisonjeada em participar desta homenagem, na qual reconhece, divulga e 

incentiva o trabalho de uma mulher que teve a educação como marca registrada em sua trajetória 

profissional. É esta mulher cidadã, Senhora Eroni, que hoje representa tantas outras mulheres 

guerreiras: são mães, avós, esposas, empreendedoras, professoras. Que seu legado seja seguido 

ainda por muitas mulheres, que assim como você, possam fazer a diferença em nossa sociedade. 

Parabéns pelo merecido título! E obrigada por compartilhar conosco esta grande lição de vida. 

Obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Agradecemos à Presidente 

Neila, pelo seu pronunciamento. E, de imediato, eu passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor 

Márcio Rech, Vice-Prefeito, para o seu pronunciamento em nome do Poder Executivo 

Municipal. 

VICE-PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIO ANTONIO DOTTI RECH: Muito boa noite a 

todos! Cumprimentar aqui o Presidente dessa Casa, Angelo Boscari Junior, em seu nome, 

cumprimento todos os Vereadores que se fazem aqui presente; cumprimento a principal 

autoridade dessa noite, a Eroni, parabéns pela homenagem; cumprimento aqui a todos que se 

fazem presente, alunos, professores, representantes da Brigada, o Deputado Paparico; nosso 

Secretário aqui, Itamar Brusamarello, Tiago, e a toda a comunidade que também que nos 

acompanha, tanto aqui presente como pelas redes sociais. Dizer que é uma noite muito 

importante, um orgulho fazer parte desse momento tão importante pro município de Flores da 

Cunha e certamente pra Eroni. Quero dizer, a antemão, que estou representando também o nosso 

Prefeito César Ulian, só não pode estar presente hoje e gostaria muito de estar aqui presente, 

Eroni, ele me disse, porque está também com outras agendas marcada antes e no primeiro fórum 

de agronegócio onde também está buscando uma atualização da nossa inspeção municipal, que 

vai proporcionar que os frigoríficos de Flores da Cunha possam atuar em toda a região do país. 

Mas deixou aqui o abraço, deixou aqui o seu parabéns também. Dizer o que toda essa 

homenagem, toda a sua história de vida da Eroni é exemplo com certeza, a palavra que mais se 

falou aqui, é de um legado. E a gente, como administradores, né, Itamar na educação, a gente 

sabe o quanto é importante a educação no município, o pilar de importância que se tem a 

educação no município. E a educação no nosso município de Flores da Cunha, eu posso lhe 

dizer, é exemplo pra outros municípios. E isso se faz só através de muitas mãos. E certamente 
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uma das principais é a mão da Eroni como secretária, como professora, por tudo que ela fez 

nesse município, ela deixou um legado, Itamar, Tiago, também na área da inovação, que a gente 

também frisa muito a questão de inovação. Hoje nós estávamos também, né, Tiago, falando entre 

os nossos servidores públicos nesse aspecto da inovação, algo que a Eroni há muito tempo já faz 

na sua profissão dentro da educação. Então parabéns à Eroni! Tenho certeza que essa 

homenagem é muito importante, tenho certeza que é merecida. Parabéns à Associação dos 

Professores por essa escolha! Quero dizer também que nesse aspecto do empreendedorismo, hoje 

a gente busca também colocar o empreendedorismo dentro da nossa escola, e a Eroni a partir do 

momento que esteve atuando em todas essas áreas da educação sempre brigou muito. E hoje se 

faz tão importante, o povo florense tem empreendedorismo dentro do sangue. E hoje, através do 

trabalho também da Eroni, a gente está conseguindo colocar o empreendedorismo dentro das 

nossas escolas e vendo a importância que é pra cada vez mais podendo estar gerando pessoas 

com esse comprometimento, com essa visão que a homenageada da noite tem. Também junto à 

escola técnica do Senai, que também como presidente do Centro Empresarial, eu também fui 

presidente de entidade, eu sei quanto difícil é prestar esse serviço através de uma entidade, um 

serviço voluntário a qual a Eroni foi a primeira mulher que prestou muito bem, eu tive a 

oportunidade de acompanhar também o seu trabalho. E dizer que essa briga pela escola técnica 

do Senai, que também teve a participação muito forte da Eroni, hoje está virando realidade do 

nosso município, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha também, certamente 

vai gerar uma mão de obra qualificada, uma mão de obra tão necessária hoje pro 

empreendedorismo que a Eroni tanto defende. Então, mais uma vez, desejar sucesso, merecido a 

escolha. Parabéns, Eroni! Certamente vai ser um legado deixado pra todas as mulheres, que cada 

vez mais lutem, briguem, sejam fortes como você foi. Muito obrigado a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Agradeço ao Vice-Prefeito 

Márcio, por se pronunciar em nome do Executivo Municipal. E agora, depois de todas essas 

homenagens, acredito que todos estão ansiosos para ouvir a nossa homenageada. Então, neste 

momento, ouviremos a Mulher Cidadã 2022, Senhora Eroni Mazzocchi Koppe.  

SENHORA ERONI MAZZOCCHI KOPPE: Boa noite a todos! Boa noite ao Presidente da 

Câmara de Vereadores, Senhor Angelo Boscari Junior, demais Vereadores; Senhor Vice-Prefeito 

Márcio Rech, um abraço ao César, ele me escreveu explicando por que não estaria aqui, mas 

certamente você o representou muito bem; demais membros da Mesa, que agora a Mesa acreditei 

que fosse maior, não está; autoridades presentes, entidades presentes, querida família, amigos. 

Receber esta homenagem no ano em que a Escola Interativa completa 25 anos e na semana em 

que comemoramos o Dia Internacional da Mulher é para mim um grande presente. Minha 

trajetória é cheia de surpresas boas e não tão boas. Mas receber esta honraria está na lista dos 

bons momentos que vivi nesses meus quase 70 anos de vida. Ufa! Quase 70 anos! Sabíamos que 

nossas brincadeiras infantis têm reflexos em nossas escolhas futuras. E, nas brincadeiras, 

normalmente eu assumia o papel de médica ou professora. O tempo passou, cresci e me tornei 

antes professora e depois fui pra área de saúde, através do curso de psicologia, tendo o 

consultório de escutatória por mais de 10 anos. O tempo avançou mais um pouquinho e nem a 

profissão primeira, a de professora, arrebatou meu coração e meu tempo, e passei a me dedicar 

exclusivamente à educação, sem deixar de ter um olhar, um ouvido para os que buscavam o 

espaço para falar de suas alegrias e de suas tristezas. Quantas histórias! Quantos segredos! Hoje 

penso: como fui parar, como fui me estabelecer em uma profissão tão humanista se meus dotes 

de infância se reportavam à área das exatas? Eu era excelente em matemática, adorava estatística 

e física, gostava de números. Acho que foi o destino. Trabalhei em diferentes instituições, 

exercendo diferentes cargos, tracei muitos caminhos que me fizeram ser do jeito que sou hoje, 

corajosa mesmo com as pernas tremendo, e sensível mesmo que pareça forte. Hoje é dia de 

agradecer a todos que me ajudaram a chegar aqui. Primeiro a minha família, meus pais que me 

deram a vida, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos netos e, 
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também, a família Koppe, que se somou aos meus, fazendo parte da minha vida nesta imensa 

aldeia familiar. Quero agradecer a família que constitui a partir de um casamento duradouro, que 

se desfez com a partida de meu querido esposo Ari, que me deu dois filhos lindos, Alfredo e 

Vanessa, que também me presentearam com dois lindos netos, Otávio e Maria Eduarda. 

Obrigada também Lisiane e Leandro, por me darem junto com o Alfredo e Vanessa esses seres 

humanos que me envolvem de tanto carinho e afeto. Agora, é hora de agradecer todas as 

instituições pelas quais eu passei, desde os tempos do movimento estudantil, quando fui 

secretária geral da União Caxiense dos Estudantes Secundários, passando pelas escolas, clubes 

de serviços, Centro Empresarial, grupos de apoio, enfim, outras instituições. E, em especial, 

quero agradecer a Associação de Professores que indicou o meu nome para esta honraria. 

Obrigada, queridos colegas! Muitos de vocês são merecedores dessa homenagem. Lembro bem 

da constituição dessa associação em tempos de greves extensas, onde era difícil poder exercer e 

expressar nossas ideias, mas precisávamos nos fazer ouvir. Hoje ela nos representa nos bons e 

nos maus momentos. Fica difícil agradecer a todos sem nominar fatos ou pessoas, pois todos que 

estão aqui, de alguma forma, fazem parte da minha história e de minha trajetória, amigos do 

coração, chefes, parceiros, minha equipe diretiva das duas escolas, a Escola Interativa Flores da 

Cunha e a Escola Interativa Antônio Prado, professores, auxiliares, funcionários, associação de 

pais, associação de pais e mães representantes, grêmio estudantil, enfim, todos que festejam 

comigo este momento. Obrigada à Shamila e ao Lander, por me ouvirem um pouco as minhas 

histórias e traduzi-la nesse lindo recorte que me deixou muito feliz. Agradeço também aos 

professores Cleiton Venturini e Lisiane Salgado, pela exposição de obras que homenageia as 

mulheres e estará aberto à visitação no saguão da Escola Interativa Flores da Cunha. Não posso 

deixar de falar um pouquinho do papel feminino na sociedade, pois dele advém esta honraria. Sei 

que a mulher enfrentou e enfrenta muitas lutas para ocupar seu lugar de igualdade na sociedade. 

Algumas se colocam na luta de forma mais ativa, outras o fazem de forma silenciosa nos espaços 

que são possíveis. Tenho certeza que o reconhecimento de nossa participação já se faz presente e 

é aceito pelos que compreendem que a igualdade de oportunidade nos une, não nos separa. Não 

tenho como encerrar minha fala sem reforçar alguns agradecimentos especiais. À Câmara de 

Vereadores; à minha mestra e mentora Irmã Renata, a sua presença é muito especial aqui. 

Sempre nos espelhamos em alguém e a senhora sabe em quem eu me espelho. À Associação de 

Professores; a você, Alfredo, Lisi e Otávio, sempre tão perto de mim; a vocês, Vanessa e Maria 

Eduarda, que mesmo longe são tão presentes na minha vida, e você está assistindo lá pelo 

youtube este momento que é tão especial, amo vocês. Gratidão a cada um de vocês que estão 

aqui. Vocês representam todos aqueles que, de alguma forma, me tornaram a pessoa que sou 

hoje. Este momento está me fazendo muito feliz. Muito obrigada a todos! E eu gostaria de 

receber vocês, depois deste momento, lá na escola, pra gente confraternizar um pouquinho. 

Muito obrigada a todos vocês!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parabéns, Eroni, por 

compartilhar conosco esta experiência, onde podemos sempre aprender um pouquinho mais. E 

sem dúvida, acredito que todos nós vamos sair daqui um pouco mais inspirados com a sua bela 

história e trajetória. Meus parabéns! Em tempo, quero cumprimentar o Ilustríssimo Senhor Jorge 

Rizzon de Godoy, ex-vereador, ex-presidente desta Casa e Vice-Diretor do colégio São José, de 

Caxias do Sul, seja bem-vindo! Trabalho e dedicação desenham as principais características dos 

nossos homenageados da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha em toda a nossa história. 

Isso porque o trabalho e dedicação sustentam muitas outras qualidades e originam 

personalidades de caráter forte e determinado. Quero agradecer a presença de todos, do 

Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal; dos Senhores Vereadores, à 

imprensa, aos colaboradores desta Casa; e agradecer especialmente à Associação dos Professores 

de Flores da Cunha pela indicação da nossa homenageada; também um agradecimento especial 

aos familiares e amigos da homenageada, Senhora Eroni Mazzocchi Koppe. Convido para de pé 
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entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin.  (Execução do Hino de 

Flores da Cunha).  

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a sessão solene deste 

dia 10 de março de 2022. Uma boa noite a todos e a todas! Mais uma vez, parabéns a todas as 

mulheres! Boa noite! 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior 

Presidente 

 

 

Vereador Luiz André de Oliveira 

1º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 


