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SESSÃO 2.704 – SOLENE 

19 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Invocando 

a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 19 de maio de 2022, para a entrega 

da premiação dos trabalhos selecionados do concurso Como Vejo Meu Município e homenagem 

aos 98 anos de aniversário do município de Flores da Cunha. Um cumprimento especial ao 

Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal de Flores da Cunha; ao Ilustríssimo 

Senhor Itamar Brusamarello, Secretário Municipal de Educação; a Ilustríssima Senhora Natalina 

Francisconi, a Subsecretária de Cultura do município de Flores da Cunha. Um Cumprimento 

especial as Colegas Vereadoras, aos Vereadores, professores aqui presentes, diretores de escolas, 

alunos e familiares, que se fazem presentes nesta noite. Sejam todos bem-vindos! Ao iniciarmos 

esta sessão, convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim 

Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. (Execução do Hino Nacional 

Brasileiro). 

Solicito ao Segundo Secretário da Câmara, Vereador Ademir Antonio Barp, que cite as 

correspondências recebidas por ocasião desta solenidade e que nomine as autoridades presentes e 

ou representadas. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite a todos! Neste 

momento, passo a citar as correspondências recebidas por ocasião dessa sessão solene. Ofício nº 

014/2022, do Líder da bancada do PDT, Senhor Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, e 

do Presidente Municipal do PDT, Senhor Moacir Antonio Matana, que parabenizam a Câmara de 

Vereadores, pela realização da sessão solene de premiação do concurso Como Vejo Meu 

Município e de homenagem à comemoração dos 98 anos de emancipação político-administrativa 

de Flores da Cunha, e a todos os alunos agraciados e a todos os envolvidos neste importante 

projeto. Ofício nº 009/2022, dos Vereadores do MDB, Senhores Carlos Roberto Forlin, Ademir 

Antonio Barp e Vitório Francisco Dalcero, que parabenizam os alunos vencedores do concurso 

Como Vejo Meu Município, em alusão aos 98 anos de Flores da Cunha e, também, aos 

envolvidos na realização do concurso, que incentivam e reconhecem os alunos que retratam em 

seus trabalhos os modos e os costumes da vida em Flores da Cunha. Ofício nº 002/2022, do 

Líder da bancada do PSB, Senhor Horácio Natalino Rech, que parabeniza os alunos vencedores 

do concurso Como Vejo Meu Município, nas comemorações dos 98 anos de Flores da Cunha e, 

também, aos envolvidos na realização do concurso, que incentivam e reconhecem os alunos que 

retratam em seus trabalhos os modos, os costumes e os sonhos dos florenses. Ofício nº 25/2022, 

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

parabeniza a Câmara de Vereadores, pela realização de mais um concurso Como Vejo Meu 

Município e, também, congratular todos os discentes e docentes que se empenharam para dar 

vida a este evento tão importante, que valoriza a história e preserva a cultura do nosso município. 

Gostaria de saudar as seguintes autoridades aqui presentes nesta sessão solene: Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Senhor César Ulian; Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal 

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

Brusamarello e a Subsecretária de Cultura, Senhora Natalina Francisconi; Ilustríssima Senhora 

Secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito Roseane Pradella; Ilustríssimo Senhor 

Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; Ilustríssima Senhora Primeira Dama Lisiane Ulian; 
Ilustríssimo Senhor Presidente da Associação dos Amigos de Sospirolo Rudimar Ferrarini; 

Ilustríssima Senhora Diretora da Escola Municipal Francisco Zilli Gabriela Slaviero;  

Ilustríssima Senhora Diretora da Escola Municipal Rio Branco Priscila Betanin; Ilustríssima 

Senhora Diretora da Escola Municipal São José Melissa Vanelli Conz; Ilustríssima Senhora 

Diretora da Escola Municipal Primeiro de Maio Silvana Deon Rigo; Ilustríssima Senhora 

Diretora da Escola Municipal Santa Terezinha Bárbara Ledur; Ilustríssima Senhora Diretora da 

Escola Municipal Tiradentes Vivian Fontana de Andrade; Ilustríssima Senhora Diretora da 
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Escola Municipal Antônio de Souza Neto e ex-vereadora Claudete Gaio Conte. Estas são as 

autoridades, Senhor Prefeito e Senhor Angelo Boscari, Presidente da nossa Câmara de 

Vereadores. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! Antes 

de iniciarmos a divulgação dos premiados, solicito aos presentes que assistam o vídeo em 

homenagem ao aniversário do município. “FLORES DA CUNHA • 98 ANOS – Um município. 

Muitas mãos”. (Exibição do vídeo através do telão). 

O concurso Como Vejo Meu Município foi iniciativa do vereador Jorge de Godoy, no ano de 

1995 e tem como principal objetivo envolver os alunos diretamente nas comemorações alusivas à 

emancipação política de nossa cidade, conhecendo um pouco mais da sua história e da sua 

realidade. Neste ano em que comemoramos 98 anos de história, é com alegria que recebemos 

hoje, em sessão solene, os vencedores do concurso Como Vejo Meu Município para, mais uma 

vez, deixar registrado na história o amor que sentimos pelo município de Flores da Cunha. 

Comemorar a emancipação política, o aniversário de nossa Flores da Cunha nos faz reportar a 

força que unifica nossa gente. Noventa e oito anos de progresso alcançado com o trabalho de 

muitas mãos, de muitos trabalhadores nascidos aqui ou vindos de outras regiões do estado e do 

país. Com todas as manifestações dos jovens, que iremos presenciar hoje, temos a certeza que 

estamos no caminho certo, reforçando nossa missão de construir, no presente, oportunidades para 

o futuro e lutar a cada dia para também deixarmos nosso legado de desenvolvimento social e 

econômico, além de dignidade para as essas futuras gerações. Este projeto é realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação e comtempla todos os níveis educacionais, distribuídos nas 

seguintes categorias: Desenho Educação Especial, APAE; Desenho Educação Infantil, quatro e 

cinco anos; Desenho Ensino Fundamental, 1º ano; Frase, 2º ano; Poesia, 3º ano; Paródia, 4º ano; 

História em Quadrinho, 5º ano; Reportagem, 6º ano; Narrativa de Aventura, 7º ano; 

Documentário, 8º ano; Texto Argumentativo, 9º ano; e Ensino Médio, categoria Telejornal. De 

acordo com a lei municipal que instituiu o concurso, a entrega da premiação aos três primeiros 

colocados em cada categoria é realizada dentro da programação do aniversário do município. 

Gostaríamos de agradecer a Comissão Julgadora, que selecionou os trabalhos que serão 

apresentados nesta noite, ao Secretário Municipal da Educação, Itamar Brusamarello; a 

representante da Secretaria, Jenniffer Chrystina Tonello; Senhor Jésus dos Reis Pereira, 

Presidente do Conselho da Cultura; a Senhora Carla de Godoy, representante do Conselho 

Municipal de Educação; Senhor Luís Henrique Prigol, Presidente do Grêmio Estudantil São 

Rafael; a Senhora Bruna Salvador, representante da Associação dos Professores; ao Senhor 

vereador Luiz André de Oliveira; e eu, como Presidente da Câmara de Vereadores, estivemos 

representando este Poder Legislativo no ato da avaliação. Iniciaremos, agora, a entrega das 

premiações. Os trabalhos dos alunos vencedores serão apresentados na tela localizada neste 

palco. Se algum aluno não estiver presente para receber a premiação, peço que o responsável 

pela escola receba pelo aluno.  

Categoria Desenho, Educação Especial, APAE: o trabalho vencedor do 3º lugar da categoria é do 

aluno Marcelo Tomé. (Exibição do trabalho através do telão). Chamamos o aluno Marcelo Tomé 

para receber das mãos da Vereadora Angela Cardoso Machado o prêmio e o certificado. (Entrega 

do prêmio e do certificado). 

Em tempo, quero cumprimentar também a Ilustríssima Senhora Coordenadora da Escola 

Estadual São Rafael, Adriane Stocco e, também, a Ilustríssima Senhora Coordenadora 

Pedagógica da Escola Interativa e Diretora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio, NIAE, Letícia 

Zin. A 2ª colocada na categoria é Luciane Orso. (Exibição do trabalho através do telão). 

Chamamos a aluna Luciane Orso para receber das mãos do Vereador Horácio Natalino Rech o 

prêmio e o certificado. (Entrega do prêmio e do certificado). 
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O 1º lugar na categoria Desenho, na Educação Especial, APAE, ficou para o aluno Jorge Igor 

Ceccatto Duarte. (Exibição do trabalho através do telão). Convidamos a Vereadora Silvana De 

Carli para que faça a entrega da premiação e do certificado ao aluno Jorge Igor Ceccatto Duarte. 
(Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Desenho, 4 anos: nesta categoria, em 3º lugar, a vencedora é Heloísa Scarmin, da 

escola Interativa. (Exibição do trabalho através do telão). Convidamos o Secretário Municipal da 

Educação, Itamar Brusamarello, para que faça a entrega do prêmio e do certificado à aluna 

Heloísa Scarmin. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Em 2º lugar, a vencedora é Camilly Tonello Lira, da escola Rio Branco. (Exibição do trabalho 

através do telão). Convidamos o Vereador Ademir Antonio Barp para que faça a entrega do 

prêmio e do certificado à aluna Camilly Tonello Lira. (Entrega do prêmio e do certificado). 

O vencedor do 1º lugar é o aluno Gustavo Piovesan, da escola municipal Santa Teresinha. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convidamos o Vereador Diego Tonet para que entregue 

o prêmio e o certificado ao aluno Gustavo Piovesan. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Desenho, 5 anos: nesta categoria, em 3º lugar, foi vencedor o aluno Enzo Baroni, da 

escola municipal Rio Branco. (Exibição do trabalho através do telão). Convidamos o Vereador 

Vitório Francisco Dalcero para que entregue o prêmio e o certificado ao aluno Enzo Baroni. 
(Entrega do prêmio e do certificado). 

Em 2º lugar, o trabalho vencedor é de autoria da aluna Valentina Mussoi Giacomin, da escola 

Antônio de Souza Neto. (Exibição do trabalho através do telão). Convidamos o Vice-Presidente 

da Câmara, Vereador Clodomir José Rigo, para entregar o prêmio e o certificado à aluna 

Valentina Mussoi Giacomin. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Nesta categoria, em 1º lugar, chamamos a aluna Olivia de Castro Piazza, da escola municipal 

Santa Teresinha. (Exibição do trabalho através do telão). E convidamos o Prefeito Municipal 

César Ulian para realizar a entrega do prêmio e do certificado à aluna ou representante. (Entrega 

do prêmio e do certificado). 

Ensino Fundamental, Categoria Desenho, 1º Ano: em 3º lugar, a aluna vencedora é Giulia 

Betanin, da escola municipal 1º de Maio. (Exibição do trabalho através do telão). Convido o 

Secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar Brusamarello, para fazer a entrega do prêmio 

e do certificado à aluna Giulia Betanin. (Entrega do prêmio e do certificado). 

O 2º lugar desta categoria ficou para o aluno Matteo Slaviero, da escola municipal 1º de Maio. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido a Subsecretária da Cultura, Natalina 

Francisconi, para fazer a entrega do prêmio e do certificado ao aluno Matteo Slaviero. (Entrega 

do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação nesta categoria ficou com o aluno Lorenzo Frizon Dalle Mole, da escola 

municipal Rio Branco. (Exibição do trabalho através do telão). Peço licença para fazer a entrega 

da premiação e certificado ao aluno Lorenzo Frizon Dalle Mole. (Entrega do prêmio e do 

certificado). 

Categoria Frase, 2º Ano: A 3ª colocação nesta categoria ficou para o aluno Pedro Vicente Bortoli 

Isoton, da escola municipal São José. (Exibição do trabalho através do telão). Convido a 

Vereadora Angela Cardoso Machado para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno 
Pedro Vicente Bortoli Isoton. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou com o aluno Lucas Eduardo Cardoso, da escola municipal 1º de Maio. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido a Subsecretária de Cultura, Natalina 

Francisconi, para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno Lucas Eduardo Cardoso. 
(Entrega do prêmio e do certificado). 
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A 1ª colocação ficou com a aluna Júlia Smiderle Contó, da escola municipal São José. (Exibição 

do trabalho através do telão). Convido a Vereadora Silvana De Carli para fazer a entrega da 

premiação e do certificado à aluna Júlia Smiderle Contó. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Poesia, 3º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou para a aluna Eduarda Mezzomo, da 

escola Francisco Zilli. (Exibição do trabalho através do telão). Convido o Vereador Ademir 

Antonio Barp para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Eduarda Mezzomo. 

(Entrega do prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou com a aluna Laura Slaviero Zilli, da escola municipal Antônio de Souza 

Neto. (Exibição do trabalho através do telão). Convido o Vereador Vitório Francisco Dalcero 

para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Laura Slaviero Zilli. (Entrega do 

prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou com o aluno Pedro Cavagnolli Marini, da escola municipal Rio Branco. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido o Vice-Presidente da Câmara, Vereador 

Clodomir José Rigo, para entregar a premiação e o certificado ao aluno Pedro Cavagnolli Marini. 
(Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Paródia, 4º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou para as alunas Bianca Mattos 

Fucilini, Carlos Eduardo Merchioretto Ciliato, Enzo Gabriel Fabian, Gabrieli Mattos Fucilini e 

Vitor Aurélio Scopel, da escola São José. (Exibição do trabalho através do telão). Convido os 

alunos para receberem a premiação e o certificado das mãos do Vereador Diego Tonet. (Entrega 

do prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou com as alunas Alícia Bolsan Bergamaschi, Cecília Victória Silva Dall Alba, 

Evellyn Laura Monteiro Neres, Julia Seiboth Pinto e Lavínia Gehlen dos Santos, da escola 

Tiradentes. (Exibição do trabalho através do telão). Convido as alunas para receberem de minhas 

mãos a premiação e os certificados. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou com as alunas Carolina Weber, Isabelly Miozzo Rizzotto, Kimberly de 

Oliveira Amaral Marques, Laisa Marcon Zamboni e Tamara de Souza Zulianelo, da escola São 

José. (Exibição do trabalho através do telão). Convido as alunas para receberem das mãos do 

Prefeito Municipal, César Ulian, a premiação e o certificado. (Entrega do prêmio e do 

certificado). 

Categoria História em Quadrinhos, 5º ano: a 3º colocação nesta categoria ficou com a aluna 

Vitória Maria Giacomin Ceccato, da escola Antonio de Souza Neto. (Exibição do trabalho 

através do telão). Convido o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Itamar 

Brusamarello, para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna Vitória Maria Giacomin 

Ceccato. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou com o aluno Caetano Sandi, da escola São José. (Exibição do trabalho 

através do telão). Convido o Vereador Horácio Natalino Rech, para fazer a entrega da premiação 

e do certificado ao aluno Caetano Sandi. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou com o aluno Lucas Anziliero Mioranza, da escola São José. (Exibição do 

trabalho através do telão). Solicito a Vereadora Silvana De Carli para fazer a entrega da 

premiação e do certificado ao aluno Lucas Anziliero Mioranza. (Entrega do prêmio e do 

certificado). 

Categoria Reportagem, 6º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou para a aluna Byanca 

Zavistanovicz, da escola municipal Leonel de Moura Brizola. (Exibição do trabalho através do 

telão). Convido a Vereadora Angela Cardoso Machado para fazer a entrega da premiação e do 

certificado à aluna Byanca Zavistanovicz. (Entrega do prêmio e do certificado). 
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A 2ª colocação ficou com a aluna Yasmin Jacobi Ferrxsson, da escola municipal Tiradentes. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido o Prefeito Municipal César Ulian para fazer a 

entrega da premiação e do diploma à aluna Yasmin Jacobi Ferrxsson. (Entrega do prêmio e do 

certificado). 

A 1ª colocação ficou para a aluna Valentina Pelizzari, da escola Antônio de Souza Neto. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido o Vereador Diego Tonet para fazer a entrega da 

premiação e do certificado. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Narrativa de Aventura, 7º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou para a aluna 

Gabrielle Kosvoski Cavagnoli, da escola municipal Rio Branco. (Exibição do trabalho através do 

telão). Convido o Vereador Horácio Natalino Rech para fazer a entrega da premiação e do 

certificado. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou para a aluna Mirela Stachowski, da escola municipal São José. (Exibição do 

trabalho através do telão). Convido o Vereador Ademir Antonio Barp para fazer a entrega da 

premiação e do certificado. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou para a aluna Amanda Nissola Giachelin, da escola municipal São José. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido o Vice-Presidente da Câmara, Vereador 

Clodomir José Rigo, para fazer a entrega da premiação e do certificado à aluna. (Entrega do 

prêmio e do certificado). 

Categoria Documentário, 8º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou com as alunas Amanda 

Castagna Babitz, David Ferreira dos Santos e Ticiane Maria Benetto, da escola municipal 1º de 

Maio. (Exibição do trabalho através do telão). Convido a Subsecretária de Cultura Natalina 

Francisconi para entregar a premiação e o certificado aos alunos. (Entrega do prêmio e do 

certificado). 

A 2ª colocação ficou com Kaylla Tomazzo, Richard Camargo dos Santos, Bernardo Venz, Josias 

Diniz Pedrozzo e Eduardo Santana, da escola estadual São Rafael. (Exibição do trabalho através 

do telão). Convido o Prefeito Municipal César Ulian para fazer a entrega da premiação e do 

certificado. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou com as alunas Emanuelle Reolon Basso, Giovana Mussoi Gaio, Gisele 

Maria Molon, Maria Eduarda Gaio e Thaís Regina Lazaretti, da escola municipal Antônio de 

Souza Neto. (Exibição do trabalho através do telão). Peço licença para fazer a entrega da 

premiação e do certificado às alunas. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Categoria Texto Argumentativo, 9º ano: a 3ª colocação nesta categoria ficou para o aluno 

Henrique Branchini Zorzi, da escola estadual São Rafael. (Exibição do trabalho através do telão). 

Convido o Presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Vereador Vitório 

Francisco Dalcero, para fazer a entrega da premiação e do certificado ao aluno. (Entrega do 

prêmio e do certificado). 

A 2ª colocação ficou com o aluno Bernardo Mascarello Sandi, da escola municipal São José. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido a Subsecretária de Cultura Natalina Francisconi 

para entregar a premiação e o certificado ao aluno. (Entrega do prêmio e do certificado). 

A 1ª colocação ficou com a aluna Cecília Ulian Tholozan, da escola municipal São José. 

(Exibição do trabalho através do telão). Convido o Prefeito Municipal César Ulian para fazer a 

entrega da premiação e do certificado à aluna. (Entrega do prêmio e do certificado). 

Senhor Prefeito Municipal, Colegas Vereadores, senhoras e senhores, especialmente os alunos e 

familiares aqui presentes, as premiações aqui entregues, resultantes dos trabalhos apresentados 

nesta noite, são uma síntese da capacidade e do potencial dos estudantes das escolas de nosso 

município, que sabem assumir, com responsabilidade, o seu papel como cidadãos e sua visão do 
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futuro, o que sonham e o que esperam de nossa Flores da Cunha. O povo flores-cunhense sempre 

foi marcado pelo trabalho, pela determinação e empreendedorismo, fazendo com que nosso 

município seja uma referência regional, não apenas pelo setor da vitivinicultura, da produção 

agrícola, mas também pelo setor industrial e comercial. Neste momento, passo a palavra à 

Vereadora Silvana De Carli, que fará seu pronunciamento em nome de todos os Vereadores, em 

homenagem aos 98 anos de Flores da Cunha. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigado, Senhor Presidente! Boa noite a todos! Um 

boa noite especial ao nosso Prefeito Municipal César Ulian, os Colegas Vereadores, as famílias 

que estão aqui, os alunos, os professores, neste momento que estamos aqui confraternizando, 

comemorando o aniversário do nosso município. São 98 anos de história e que foi construída 

pelas mãos de muitos que estão aqui, de todos vocês, dos que nos antecederam e que será dada a 

continuidade pelas mãos desses alunos que hoje foram premiados. Então o concurso foi feito..., 

proposto pelo vereador Jorgito, e ele tinha como objetivo valorizar aspectos referentes a Flores 

da Cunha, sua história, os valores e a preservação da cultura, inserindo uma visão de futuro, sem 

esquecer o passado e o presente e estimulando a criatividade e uma visão do novo. E é com esse 

objetivo que os alunos então foram motivados, dentro de sala de aula, a fazer esses trabalhos, 

desenvolvendo, assim, a sua criatividade e, também, demostrando um pouquinho do amor que 

eles têm por Flores da Cunha e que precisa ser sempre trabalhado, porque nós temos também 

esta missão de fazer com que a nossa cidade continue o que ela é e seja cada vez melhor. Então 

incentivar a educação, incentivar os nossos alunos, é a base para que nossa Flores da Cunha 

continue sempre crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E é um orgulho morar nesta 

cidade, ser acolhida por ela, como muitas outras pessoas também que vêm de fora e que aqui 

encontram um trabalho, encontram uma família e podem se desenvolver e crescer junto com 

Flores da Cunha. Como eu falei, é importante que esses trabalhos, né, eles foram julgados por 

uma comissão, que fez a escolha sem a identificação dos alunos, né? Então foi feito todo um 

trabalho todo pelo Departamento de Cultura. Quero parabenizar a Natalina, também o Samuca, 

que coordenaram esse trabalho. E é muito importante então para dar lisura, também, ao 

concurso. E, nesta semana, estivemos visitando as escolas do município, desde segunda-feira, a 

nossa comissão, compostas pelo Vereador Presidente Vitório, Vereador Clodo, e pudemos 

perceber aí quantas melhorias tem sido feitas nas escolas, o quanto tem sido investido, também, 

na aprendizagem dessas crianças, desses alunos e os professores também, buscando sempre dar o 

melhor para que a nossa educação seja exemplo também. Quero parabenizar todos os alunos que 

participaram do concurso, que se inscreveram, seus desenhos, seus projetos, seus textos! Sem 

dúvida, ali foi demonstrado muito da criatividade deles e eles têm muito também a contribuir 

para o nosso município. Então Parabéns! E parabéns Flores da Cunha também, pelos seus 98 

anos! Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: E, para finalizar, passo a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, que fará seu pronunciamento 

em nome do Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite a todos! Está frio ou não está? Está frio, 

né? Obrigado, Presidente da Câmara, Angelo. Em seu nome, também cumprimento os demais 

Vereadores, as Vereadoras, Vice-Prefeito Márcio. Em seu nome, extensivo aos Secretários, 

Chefe de Gabinete, direção, professoras, professores, coordenação, pais, alunos. Cadê os alunos? 

Faz aí, ó, estou aqui! Como vocês nos enchem de orgulho! E eu prestei muita atenção nos pais de 

vocês, quando vocês estavam chegando aqui. Como vocês demonstraram também esse orgulho 

pelos filhos de vocês! Esse mesmo orgulho, Secretário Itamar, nós temos dos nossos alunos, ao 

ver a preciosidade retratada em paródias, em traços de desenho, em documentários, em tantos 

formatos que, pela feliz ideia e iniciativa do vereador Jorgito, da época, colocou a educação em 

evidência e como marca nas comemorações da semana do aniversário do município de Flores da 

Cunha. Como é bonito nós vermos cada vez mais, muito bem dito aqui pela Vereadora Silvana, a 
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gente pensar cada vez mais nas escolas, oferecendo condições para os alunos, oferecendo 

material tecnológico e condições pros professores estarem, cada vez mais, melhorando as suas 

condições também de aprendizagem pros nossos alunos. Nós temos muitas obras já entregues 

nas escolas, algumas sendo executadas, algumas sendo projetadas, Secretária Rosi, porque nós 

acreditamos sim que a educação é a base de tudo! Mas não basta só nós acreditarmos, nós 

precisamos investir, nós precisamos agir. E é desta forma que a gente imagina daqui a mais 98 

anos ou no próximo ano, no centenário, logo ali à frente, a gente vai ser muito melhor do que a 

gente já é, porque a gente olha para a educação! Contem conosco para cada vez mais! Sabemos 

que tem ainda muito por fazer. Mas contem com a gente, pra que, desta forma, a gente possa 

melhorar, cada vez mais, a qualidade. E não só a qualidade, mas, de uma maneira geral, todo o 

nosso ensino aqui do nosso município. Um grande abraço! Flores da Cunha está de parabéns, por 

conta de todos vocês e de todos nós! Muito obrigado, mais uma vez, por vocês estarem aqui 

neste frio! Pra nós é uma grata satisfação, porque pensamos em tudo isso. E agradecendo 

também a comissão que trabalhou nesta premiação e na elaboração deste projeto! Muito 

obrigado e boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado ao Senhor Prefeito 

Municipal e à Vereadora Silvana também, pelo seu pronunciamento. Muitos dos trabalhos que 

não foram apresentados aqui, nesta sessão, certamente são merecedores de nossa atenção e 

reconhecimento. Nosso pedido é para que os alunos continuem participando do concurso Como 

Vejo Meu Município, aproveitando esse espaço para a produção literária e artística e para o 

desenvolvimento de todas as suas capacidades de criação, falando do seu sentimento, do seu 

orgulho por pertencerem a este município que tanto amamos, da nossa querida Flores da Cunha. 

Em nome da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, cumprimento e parabenizo a cada um 

dos alunos agraciados nesta noite, seus familiares, professores e diretores. E, por fim, gostaria de 

dizer que muitas pessoas já passaram por aqui e deixaram suas marcas, outras estão trabalhando 

para dar continuidade nessa belíssima trajetória. Nós, enquanto representantes públicos, 

parabenizamos e agradecemos imensamente a comunidade flores-cunhense. Informamos que as 

fotos desta sessão solene estarão disponíveis no site da Câmara camaraflores.rs.gov.br a partir de 

segunda-feira, assim como os trabalhos apresentados nesta noite, com as devidas correções. 

Convido a todos vocês, agora, para que, de pé, entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e 

música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de Flores da Cunha). 

Após o término desta solenidade, convido aos alunos vencedores para que venham à frente para 

fazermos a foto oficial. Uma ótima noite a todos e muito obrigado, pela presença e pela 

paciência também! 
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