
 

Anais 2.727, da Sessão Solene do dia 06 de outubro de 2022. 153 

SESSÃO 2.727 – SOLENE 

06 de outubro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 06 de outubro de 2022, em homenagem aos 25 

anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Compõem a mesa principal o Excelentíssimo 

Senhor César Ulian, Prefeito Municipal de Flores da Cunha; Ilustríssima Senhora Angélica 

Severo, Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Cumprimento a todos os presentes, 

aos Colegas Vereadores; em nome da Vereadora Silvana, a todas as mulheres do plenário. 

Convido a todos para que, de pé, entoemos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório 

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

Solicito ao Vereador Luiz André de Oliveira, 1º Secretário da Mesa Diretora, que nomine as 

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

leitura das correspondências recebidas por ocasião desta solenidade. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos! Gostaria de 

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

Prefeito Municipal César Ulian, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores 

Angelo Antoninho Boscari Junior, Ilustríssima Senhora Presidente da Liga Feminina de 

Combate ao Câncer Angélica Dalcin Klinger Severo, Ilustríssima Senhora Secretária da Saúde 

Jane Baggio, Ilustríssimo Senhor Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, Ilustríssimo Senhor 

Presidente do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima Bertinho Piccoli, Ilustríssimo 

Senhor Presidente do Lions Clube de Flores da Cunha Luiz Antonio Fachin, Ilustríssimo Senhor 

Presidente do Rotary Club Alberto Zin, Ilustríssima Senhora, representante do jornal O Florense, 

Gabriela Fiorio.  

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

Ofício nº 182/2022, do Prefeito Municipal César Ulian e do Vice-Prefeito Municipal Márcio 

Rech, que parabeniza a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha pela justa 

homenagem recebida por esta Casa Legislativa aos 25 anos de atuação da entidade, pela 

dedicação em acolher os pacientes que necessitam de auxílio, pelas atividades de conscientização 

desenvolvidas pela entidade sobre o câncer em nossa comunidade e pelas iniciativas para 

arrecadar recursos, com muito empenho e dedicação, e deseja que não vos falte ânimo para 

continuar levando esperança a tantos corações.  

Ofício nº 08/2022, do Líder da bancada Republicanos, Vereador Luiz André de Oliveira, 

juntamente com o Presidente em exercício do partido Republicanos de Flores da Cunha, Senhor 

Mauro Bach, que parabeniza a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha pelos 

seus 25 anos e em reconhecimento pelos seus relevantes trabalhos prestados a tantas vidas de 

nossa comunidade. 

Ofício nº 019/2022, dos Vereadores da bancada do MDB, Senhores Carlos Roberto Forlin, 

Ademir Antonio Barp e Vitório Francisco Dalcero, que parabenizam esta Casa Legislativa pela 

sessão solene em homenagem aos 25 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da 

Cunha.  

Ofício nº 56/2022, do Presidente do partido Progressista, Vereador Clodomir José Rigo, que 

parabeniza a Câmara de Vereadores pela homenagem concedida no dia de hoje, em especial ao 

Vereador Diego Tonet, autor da proposição, e em nome do partido Progressista, envia votos de 

congratulações à Liga Feminina de Combate ao Câncer pelos seus 25 anos de história, de 

compaixão e de amparo para aqueles que precisam e, por isso, deseja que a entidade siga por 

muitos anos executando este trabalho tão honrável.   

Ofício nº 018/2022, do Líder da bancada do PDT, Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, 

que parabeniza o Poder Legislativo pela iniciativa em homenagear a passagem dos 25 anos de 
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história e trajetória da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha, um 

reconhecimento por todo o trabalho prestado, de forma voluntária, e em nome do PDT de Flores 

da Cunha, parabeniza a diretoria, as voluntárias e todos aqueles que já fizeram e fazem parte da 

entidade, pelo acolhimento e pela trajetória construída ao longo de 25 anos e, desde já, reitera 

votos de muito sucesso. 

Ofício nº 3/2022, do Presidente do Lions Clube de Flores da Cunha, Senhor Luis Antônio 

Fachin, que parabeniza esta Casa Legislativa pela sessão solene em homenagem aos 25 anos da 

Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha, entidade que é presidida pela Senhora 

Angélica Dalcin Klinger Severo e que atua com sua equipe de coordenadoras no belíssimo 

trabalho que acolhe pacientes e suas famílias, fornecendo amparo financeiro e emocional na vida 

dos pacientes que passam pelos desafios de ser diagnosticados com câncer, sendo que toda ação 

desse grupo, em conjunto com as demais entidades do município, demonstram o 

comprometimento, a seriedade e a dedicação das voluntárias em amenizar os momentos mais 

difíceis durante o processo de tratamento da doença. 

Ofício do Presidente e da Diretora da Apae de Flores da Cunha, Senhor Eduardo Sgarioni e 

Senhora Maria Lurdes Branchini da Silva, respectivamente, que parabenizam a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer de Flores da Cunha pelos 25 anos de fundação, trazendo conforto às pessoas 

necessitadas de apoio, seja psicológico ou financeiro, mas fundamental para quem está na grande 

batalha pela vida, e parabenizar as voluntárias que fazem um lindo trabalho de doação ao 

próximo e pela persistência em continuar lutando por essa causa tão importante, pois o 

voluntariado enobrece, espalha amor, acalma a alma e dá o bom exemplo de solidariedade.     

Também gostaria de falar a presença, comentar da presença então da ex-vereadora também 

Renata Zorgi Luza e, também, César Conz, Secretário de Administração. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! A Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha é uma entidade filantrópica, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo prestar assistência gratuita a pacientes carentes portadores de 

câncer e difundir informação útil para sua prevenção. O trabalho é desenvolvido exclusivamente 

por voluntárias que atuam ativamente em todos os projetos e são as responsáveis pelo sucesso e 

resultados atingidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. A realização desta solenidade, 

proposta pelo Vereador Diego Tonet, objetiva prestar uma homenagem a esta entidade que há 25 

anos atua no apoio a pacientes oncológicos e suas famílias. A criação do grupo foi uma ideia da 

mãe da ex-vereadora Renata Zorgi Lusa, senhora Teresinha Mari Zorgi, que passava por um 

tratamento de câncer e sentiu a necessidade de que existisse no município um grupo de 

acolhimento e ajuda para outras pessoas na mesma situação. Passamos, neste momento, a assistir 

um vídeo com depoimentos que retratam a trajetória da Liga Feminina de Combate ao Câncer no 

município de Flores da Cunha. (Apresentação de vídeo através da televisão, com o seguinte 

texto: Depoimento de Renata Zorgi Luza: “Bom, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, 

nasceu então há 25 anos atrás, né, infelizmente de uma necessidade de uma, de um momento 

difícil de doença, né, da minha família, a minha mãe passava por câncer, na época, e viu a 

necessidade de buscar ajuda em fundar a Liga em Flores da Cunha. Na verdade, ela se tratava 

em Caxias do Sul e ela fazia quimioterapia, e ela encontrou algumas amigas lá que diziam que 

tinham uma ajuda de uma entidade de Caxias, que era a Liga Feminina de Caxias do Sul. E 

chegando em casa, ela passou isso pra mim e eu era vereadora, né, na época, e acho que isso 

ajudou também pra talvez abrir portas e eu buscar ajuda. E a minha assessora, na época, era a 

Susana Carpeggiani e ela, junto comigo, também abraçou a causa. Eu digo, Susana, vamos 

juntas, né, vamos buscar isso”. Depoimento de Salete Pelin Paganella: “Aí achei interessante, 

porque eu sempre tive, sempre fiz trabalhos voluntários. Eu acredito assim que na vida a gente 

não vem nesse mundo só por passar nessa vida sem não ajudar o próximo. Esse sempre foi o 

meu legado, sempre fui assim, tá, então há 25 anos eu sou fundadora da Liga e sempre fui 
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atuante, eu nunca deixei de participar da Liga”. Depoimento de Renata Zorgi Luza: “Então a 

gente teve que se aprovar, mandar um projeto pra Porto Alegre pra ser aprovado na Liga 

Estadual de Porto Alegre, isso demorou uns quantos anos. Mas enquanto isso, Caxias do Sul se 

ofereceu para nos ajudar. Então em função de nós termos alguns pacientes que nos, que 

procuravam a minha mãe para buscar ajuda, às vezes até de um abraço, de uma voz, de um 

aconchego, sabe, as pessoas precisam disso e minha mãe era sempre uma pessoa muito positiva, 

mesmo tratando da doença, ela queria ajudar de alguma forma. E por isso que ela buscava essa 

ajuda de fundar uma Liga que pudesse ajudar também financeiramente, psicologicamente, 

enfim, de alguma forma outras pessoas que passassem pelo mesmo problema do que ela. E claro 

que pra isso a gente teve que buscar ajuda da comunidade, pessoas voluntárias da comunidade 

que quisessem se engajar e vir trabalhar conosco como voluntariado”. Depoimento de Salete 

Pelin Paganella: “E a Liga veio evoluindo, em 25 anos, muitos pacientes. E a nossa região, o 

nosso estado e a nossa região, nós somos infelizmente premiado com o maior número de câncer 

do país, né? Então câncer de mama então foi um câncer assim que explodiu! Então cada vez 

mais nós temos que dar continuidade a esse trabalho”. Depoimento de Angélica Dalcin Klinger 

Severo: “Liga Flores ela atua junto com os pacientes oncológicos de Flores da Cunha, né, 

trabalha fornecendo então medicamentos que contribuem pra, pro tratamento, né, pra alívio de 

dor, outros sintomas também. Nós auxiliamos com diferenças em valores, diferenças de exames, 

diferenças de consultas, auxílio também com psicólogas, né, a gente faz o encaminhamento, 

quando é necessário a gente também auxilia com alimentação, né, dependendo a situação da 

família e trabalhamos principalmente o acolhimento desses pacientes pra que eles se sintam 

acolhidos, pra que eles se sintam abraçados, né, e que eles tenham a certeza de que eles vão ter 

um tratamento digno”. Depoimento de Salete Pelin Paganella: “A diferença de exame é muito 

cara. E como a gente sabe que o povo de Flores da Cunha é um povo muito, ele é exigente, 

muito exigente, mas na hora de, que a gente solicita, ele contribui muito com a gente, ele nos 

ajuda”. Depoimento de Márcia Salvador Schiavenin: “Com doações, sendo assim doações de 

cabelo, alimentos, roupas que a gente depois vende no nosso bazar e aí a gente adquire os 

valores, né, pra ajudar com medicações, o dinheiro a gente tem os anjos, né, que nos ajudam”. 

Depoimento de Angélica Dalcin Klinger Severo: “E nós temos parcerias firmadas hoje, por 

exemplo, com a Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, com a Secretaria de Saúde que nos 

acolhe, né, inclusive aqui no nosso espaço, na nossa salinha de acolhimento, eles nos auxiliam 

também com, dentro dos exames, o que a gente precisar de alguma urgência e emergência, a 

gente consegue sempre então uma agilidade nesses processos, fornecimento de medicação 

também é agilizado. Fora isso, nós temos parceria muito forte também com a nossa paróquia, 

né, os freis são incríveis, eles são muito atuantes assim e generosos conosco, né, nos dão espaço 

desde a nossa programação do Outubro Rosa, que também envolvem bastante, tem uma 

caminhada, depois tem uma celebração da missa, eles também promovem algumas campanhas 

na paróquia aqui também e nos brindam, né, com alimentos, cestas básicas, roupas, então são 

super parceiros. Nós temos muitas empresas que nos procuram, né, eles fazem alguns trabalhos, 

desenvolvem algumas, alguns programas internos e acaba que, do resultado disso, vem algumas 

doações pra nós, então nós temos empresas aqui de Flores também super parceiras. Não 

podemos deixar de falar dos clubes de serviço aqui de Flores da Cunha, entre eles, Lions, 

Rotary, nós temos também apoio muito grande do CDL e do Centro Empresarial, Clubes de 

Mães, toda uma máquina de voluntariado, né, que se apoia muito e nos acolhe demais”. 

Depoimento de Wani Dal Cero: “Bem, eu me aposentei faz 10 anos e um dos meus objetivos era 

entrar na Liga, por duas razões bem específicas, que era o voluntariado e o grupo de amizade. 

O voluntariado pra mim é muito importante, porque é isso que pra mim nos dá assim a razão de 

viver também. Por isso eu optei logo pela salinha aqui da ajuda dos pacientes, né, a nossa 

salinha e, também, os shows do jantar da Liga, que não dá pra deixar passar, foi um dos 

objetivos. E quando surgiu a ideia do bazar, de fazer um bazar na Liga, eu também me 

prontifiquei a coordenar esse bazar”. Depoimento de Salete Pelin Paganella: “Participar da 

Liga pra mim, eu cresci muito, eu aprendo todas as vezes que eu venho atender um paciente ou 
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que eu me encontro com o familiar de um paciente ou com o paciente, pra mim é muito 

gratificante que eles vêm e me dê um abraço, que eles venham me contar que eles estão bem, 

né”? Depoimento de Márcia Salvador Schiavenin: “As pessoas que a Liga ajuda, não é por ser 

Liga Feminina de Combate ao Câncer que a Liga ajuda só a mulheres. A Liga ajuda a todas as 

pessoas que nos procuram”. Depoimento de Glória Hensel Scopel: “Eu sou cria de Caxias, que 

nem se diz, vivi minha vida toda lá. Hoje eu sou tão grata, mas tão grata de ter conhecido Flores 

da Cunha como cidade e como opção de morada, porque se eu dependesse do tratamento de 

Caxias, eu acho que tudo seria muito mais difícil. Eu vejo que a cidade, por ser uma cidade 

menor, eles abraçam mais os seus moradores. E a Liga do Câncer pra mim foi algo assim que 

eu nem, eu sabia da existência, mas naquele momento da minha vida, eu nunca nem imaginei 

procurar por uma questão de que tudo, tudo é tão burocrático, tudo é tão difícil, que a gente 

acaba dizendo assim: Não! Deixa estar! Mas a vida me deu um marido maravilhoso aqui em 

Flores da Cunha, né, quero agradecer a ele estar do meu lado, o Ari Scopel. E por intermédio 

dele, que conhece a Márcia Schiavenin, ele disse, olha, quem sabe tu conversa, ela é nossa 

amiga, mora aqui no bairro, quem sabe ela possa nos orientar, né? Então foi essa anja aí, que 

através do meu anjo, colocou essa anja na minha vida e aí é que tudo acontece. Tudo é pouco, 

nada é burocrático na verdade, o atendimento de todas elas, desde a Márcia até a que atende 

na, aqui, são todas muito queridas, muito educadas, elas abraçam a causa, elas te tratam como 

se tu fosse alguém da família, com muito amor, com muito carinho e isso é acolhedor pra gente 

que está passando um momento difícil”. Depoimento de Renata Zorgi Luza: “Então poder 

ajudar as pessoas, a gente sabe que nem todos infelizmente conseguem ter a vitória da doença, 

né? Alguns, exemplo foi a minha mãe. Mas ela lutou mais de 20 anos com a doença e ela teve 

essa vitória por 20 anos. E depois, numa segunda oportunidade que o câncer voltou, ela não 

teve, mas enfim, ela lutou muito. E esse legado ela deixou e a gente tem muito orgulho, muito 

amor e muita gratidão por tudo isso. E foram mais praticamente, eu estava perguntando pra 

nossa presidente hoje, que eu nem tinha noção de quantas pessoas já passaram pela nossa 

entidade. Mas, dos 25 anos, foram praticamente mais de cinco mil atendimentos. Então a gente 

pensa, e se nossa Liga não existisse, quantas pessoas talvez não tivesse a chance de viver talvez 

um pouco mais”? Depoimento de Beatris Novello Tonet: “A Liga me ajudou para dialogar, 

trocar ideias e principalmente algo que me marcou muito e que eu guardo é que chegando na 

sala de espera da Liga, eu sempre encontrava alguma pessoa conhecida que estava com o 

mesmo problema que eu e justamente um dia desses uma pessoa muito amiga estava 

desesperada, chorando muito e eu conversei com ela e ela se acalmou”. Depoimento de Glória 

Hensel Scopel: “Acho bem importante, porque assim como eu, me identifico com muitas 

mulheres que cuidam de todos e não cuidam delas mesmas. Se eu tivesse prestado atenção em 

alguns sinais na minha vida, talvez hoje seria mais fácil! Então hoje eu vou passar mais 

trabalho por não ter cuidado de mim. Então fica aí um alerta às mulheres que façam o exame 

todo o ano pra não ter que estar passando por esse trabalho, né”? Depoimento de Beatris 

Novello Tonet: “A Liga me marcou muito na parte psicológica, né, trocando ideias, 

conversando. Sim, eu vejo a Liga como um suporte para todas as pessoas que estão nessa luta 

que a gente sabe que tem no dia a dia, não foi só lá atrás quando eu estava lutando”. 

Depoimento de Wani Dal Cero: “A Liga é muito importante pro município. A gente percebe isso 

pela credibilidade que a Liga tem na comunidade. Nós somos muito ajudados, o pessoal não se 

nega nunca! Sendo Liga, eles ajudam”. Depoimento de Renata Zorgi Luza: “Nossa, é fantástico! 

É gratidão! É muita gratidão, porque esse legado, claro, foi da minha mãe, eu digo, de um 

momento de tristeza e de luta. Hoje é uma vitória na nossa vida, é uma conquista tão 

importante. E isso, claro que vai ficar sempre pra ela essa essência dela que ela deixou conosco 

e que vai permanecer pra sempre, porque Flores da Cunha abraçou essa causa junto conosco, 

nós somos 45 voluntárias que trabalham pela Liga, mas a comunidade está sempre pronta a nos 

ajudar. O que leva dessa vida é isso, é poder deixar um pouquinho a contribuição, de um 

pouquinho a gente faz no dia a dia pra ver o próximo feliz”. Depoimento de Salete Pelin 

Paganella: “Eu acredito assim que seja uma alegria muito grande, porque é assim, ó, tu 
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conseguiu ajudar alguém! Quando alguém vem te agradecer, vem te dar um abraço, ou por um 

remédio, ou por uma diferença de exame, ou por ajudar. Então assim, a gente tem vitórias. O 

câncer hoje ele é, dependendo do tipo de câncer, ele é uma doença curável”. Depoimento de 

Márcia Salvador Schiavenin: “A Liga representa amor. Eu acho que a partir do momento que fui 

convidada pra participar da Liga, eu sempre gosto de participar de entidades e de ajudar, mas a 

Liga é muito especial, por quê? Porque esse amor que a gente pode dar para os nossos 

pacientes através de um abraço, através de um conforto, isso retorna pra gente de uma forma 

assim que eu não saberia explicar o valor imenso que isso tem e que nos deixa bem”. 

Depoimento de Beatris Novello Tonet: “A Liga pra mim é uma família de voluntários que acolhe 

as pessoas que às vezes se encontram com dificuldades, até não só por causa da doença, mas 

por de repente terem se afastado do trabalho, precisam de ajuda para a família também. Ela é 

muito importante na nossa comunidade, no nosso município e acredito que ela tem que crescer 

sempre mais, ficar sempre mais forte”. Depoimento de Glória Hensel Scopel: “Eu só tenho 

elogios e sou grata! Mas pensa numa gratidão que eu tenho por essa entidade, porque aqui eu 

me sinto em casa e elas me ajudam muito, até às vezes só numa palavra, sabe? Então a Liga pra 

mim é algo que eu vou estar sempre presente, disponível pra aquilo que a Liga precisar”. 

Depoimento de Angélica Dalcin Klinger Severo: “A Liga é uma Liga, né, e ela é formada por 

pessoas diferentes. Então esse trabalho que a gente desenvolve mostra que a gente não precisa 

ser igual para estar juntos e trabalhar em prol de uma mesma coisa. Então a Liga é um legado 

muito grande pra comunidade, né, os nossos braços muitas vezes vão aonde o Poder Público às 

vezes não consegue chegar ou alguma outra pessoa sozinha não vai conseguir”. Depoimento de 

Renata Zorgi Luza: “Então assim, é muito importante sem dúvida, eu deixo a minha gratidão e 

meu amor a todas as pessoas da comunidade que ajudaram de alguma forma e ajudam e 

colaboram pela nossa causa, especialmente as nossas voluntárias, que desde o início sempre 

foram muito guerreiras, muito lutadoras e nunca nos abandonaram e sempre estiveram juntas. E 

nós vamos continuar porque a Liga é tudo! A Liga com certeza faz muita diferença na vida de 

muitas pessoas que precisam dela”. Depoimento de Wani Dal Cero: “Eu posso terminar com a 

letra de uma música que eu fiz há 20 anos atrás e essa letra eu acho que diz tudo o que é a Liga: 

Toda a alma se engrandece ao deixar-se cativar, contemplando uma estrela, um presente e um 

segredo cada vez vai encontrar, criar laços é sagrado, faz a Deus nos elevar, sentir o que o 

outro sente, ter na alma bem latente o anseio de se dar”).  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como podemos observar 

pelos depoimentos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, atuando há 25 anos em Flores da 

Cunha, é resultado do esforço e da paixão de pessoas que trabalham pelo bem-estar de quem está 

passando por dificuldades relacionadas ao câncer e seus familiares. Por isso que nesta noite 

estamos aqui para parabenizar a todas as voluntárias e prestar essa singela homenagem em forma 

de agradecimento. Convido, nesse momento, a Senhora Angélica Severo, Presidente da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer, para receber das mãos do Vereador Diego Tonet o certificado 

que registra esta homenagem. (Entrega de certificado). 

Convido a Vereadora Silvana De Carli para entregar um ramalhete de flores à Senhora Renata 

Zorgi Lusa, ex-vereadora e fundadora da Liga em Flores da Cunha, como uma forma de 

agradecimento a todas as mulheres que se dedicam a esta causa. (Entrega de flores).  

Peço licença, para também fazer a entrega de uma lembrança desta Casa à entidade. (Entrega de 

lembrança).  

Neste momento, convido o Vereador Diego Tonet, do Progressistas, autor desta homenagem, 

para fazer seu pronunciamento em nome de todos os Vereadores do Poder Legislativo. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite a todos! Quero cumprimentar, primeiramente, ao 

Presidente Angelo desta Casa; o Prefeito César Ulian, obrigado pela presença; Presidente da 

Liga, Angélica Severo; em teu nome, quero externar pra todas as ex-presidentes da Liga também, 
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principalmente também pra Renata, ex-vereadora e que foi praticamente a fundadora da Liga; 

também quero cumprimentar a Silvana e, em nome dela, todos meus Colegas Vereadores; 

cumprimentar meu pai que se faz presente, pela primeira vez, na sessão, na data de hoje; e, 

também, todas as demais entidades já citadas. Eu queria muito que uma pessoa estivesse aqui, 

ela esteve no vídeo, minha mãe, e eu acho que eu vou usar um pouco a figura dela pra explicar a 

importância da Liga nas famílias, né? E a mãe ela, hoje de manhã acordou meio resfriada ali, 

enfim, eu tive que levá-la pro médico infelizmente, ela deve estar acompanhando de casa, assim 

como outras pessoas. Mas tenho certeza que, até eu brincava a semana passada com ela, eu disse, 

eu faço questão que tu venha lá do meu lado, ela disse, tu não vai fazer isso. Mas eu queria que 

ela estivesse aqui. E eu digo, tu deve ter ficado doente de propósito pra não vim lá, né? Mas 

enfim, falar da mãe, eu digo, eu acho que eu conheci um pouco também da Liga, né, porque 

quem não sabe, a minha mãe passou então pelo câncer no final de 2013, início de 2014. 

(Exibição de imagens através da televisão). Tem algumas fotos da época, né, a mãe com o cabelo 

raspado, fui eu que raspei, acompanhando no hospital também. E a mãe teve um linfoma então, 

ficou hospitalizada, eu passei meu aniversário com a mãe no hospital. Durante um mês, mais ou 

menos, a mãe ficou internada e depois foi uma sequência de quimioterapias também. Eu digo 

como é importante nesses momentos a gente ter a família, só que a família sozinha não dá conta. 

O pai é exemplo, né? Eu até peço desculpas se eu chorar aqui, mas o pai é exemplo de, eu digo. 

No momento, acho que a gente passou pelo câncer, a mais forte de todos era a minha mãe, 

porque quando alguém passa pelo câncer, não é só a pessoa que tem o câncer que adoece, a 

família sente muito, sente muito. E, nesse momento, eu acho que a Liga entra, sabe, os amigos, o 

suporte que a gente precisa, porque a família desanda. Graças a Deus, eu digo, e a ajuda da Liga 

também, a minha mãe está ali bem de saúde, ela passou fazem quase 10 anos praticamente que a 

mãe passou o câncer e ela está bem! Ela fez todos os exames, hoje ela não tem mais nenhum 

sinal da doença! Assim como foi falado antes, é uma doença que pode ser curada. E, no caso da 

mãe, o pai lembra muito bem dos médicos dizerem que a mãe podia ter duas semanas, três de 

vida. Eu nunca acreditei nisso! Acho que o pai também não acreditava! E a mãe não acreditava! 

A minha mãe sempre teve muita fé. E, hoje, eu lembrava aqui, né, quando falaram da mãe da 

Renata, também um grande exemplo, o nome da mãe da Renata é Teresinha Mari Zorgi, a rua 

que passa em frente ao Eremitério do Frei Salvador. Minha mãe é muito devota dele, tinha um 

quadro dele no quarto, né, pai? Então eu digo, a pessoa por mais, talvez a mãe no momento ela 

se mostrasse forte pra não transparecer pra tanto pra nós da família, mas a gente sabe que a 

pessoa sofre, às vezes ela não demonstra. E conversando com a mãe depois também, quando ela 

estava já em fase de acompanhamento médico, do tratamento oncológico das quimio, a gente 

percebe, ela falava muito, né, como é bom depois ter o acompanhamento de um psicólogo. 

Muitas vezes a gente sabe que nem todo mundo tem condições, pra nós também foi meio 

apertado, né, pai, a questão das quimio. E eu digo, se a pessoa não tem uma reserva guardada, tu 

morre! É difícil, é muito difícil! Além de tudo, ainda tem que estar bem, tem que estar preparado 

no momento. E, graças a Deus, eu acho que Deus foi muito bom, eu digo, com a gente, né? Mas 

eu sou eternamente grato a essa homenagem, assim como a Renata fez, fundou praticamente a 

Liga, ouvindo o pedido da mãe dela. E que bom que tu fez isso! Eu acho que ela deixou um 

legado pro município de Flores da Cunha muito grande! Ajudou não só a minha mãe, mas eu 

tenho certeza que inúmeras outras pessoas! Eu uso a figura da mãe, mas aqui estão representados 

todos aqueles que hoje estão ali, graças também à ajuda da Liga. Então, só pra finalizar, eu 

queria dizer, olha, sou muito, muito grato a tudo que, quando eu ouço a palavra Liga, o que eu 

puder fazer pra ajudar, ainda mais nos momentos de dificuldade que a gente entende a 

importância de uma entidade desse porte dentro de Flores da Cunha. Só quem passou ou talvez 

teve um familiar, vai saber da importância de uma entidade dessas dentro da cidade. E eu já 

participei de alguns pedágios, estivemos também na, no Homens da Cozinha, sabemos que uma 

parte é beneficente e vai também pra ajudar a Liga, tem vários recentemente também em Otávio 

Rocha, né, então eu acredito que tudo que o Município puder fazer também pra apoiar, sabemos 

que o Poder Público às vezes é difícil, tudo que puder ser feito pra Liga, a gente não pode medir 
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esforços, a gente tem que estar ali ajudando e não apenas porque teve um familiar que passou, 

né? Eu, talvez mudou, mudou um pouco a minha visão e hoje eu estou ali mais. Mas que o 

exemplo da mãe, o exemplo da Renata sirvam pra todos nós e que possamos sempre estar ali 

junto da Liga, apoiando em tudo que precisar. Então desejo vida longa à Liga! E o que 

precisarem de nós, enquanto vereadores, acredito que estaremos sempre dispostos a ajudar 

também. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Convido o Prefeito Municipal 

César Ulian para fazer seu pronunciamento em nome do Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Complicado agora, Diego! Boa noite a todos! 

Cumprimentando o Presidente Angelo, cumprimento todos os Vereadores, Vereadora Silvana; 

parabenizo já, de antemão, Vereador Diego, pela iniciativa. Há cinco anos atrás, estava sentado 

aqui também e tive o prazer de homenagear também a Liga Feminina quando a Jaque era 

presidente. Angélica, em teu nome, cumprimento também todas as voluntárias da Liga. E Liga já 

diz, né, tem sintonia, por mais que tenham as diferenças, como tu disseste, Angélica, mas todas 

com um ideal. Eu acho que vocês nem tem noção de tudo que vocês fazem diante do que a gente 

ouviu aqui. E acho que cabe muito um agradecimento especial e endossar, mais uma vez, a 

homenagem que está sendo prestada pra vocês, né, as entidades que aqui estão presentes, os 

secretários também que estão aqui. Eu fiz questão de vir aqui, hoje, e deixo também um abraço 

do Vice-Prefeito Márcio, que foi no meu lugar à Garibaldi, na abertura do evento lá, mas eu 

precisava estar aqui pra agradecer, em nome do município de Flores da Cunha, o trabalho que 

vocês fazem. Essa semana, o meu filho me chamou no banheiro, eu disse, meu Deus, o que que 

aconteceu ali, né? E ele disse, pai, estou me enxergando no espelho, porque ele tinha crescido e 

ele estava, ele se deu conta que acho que, que nem salada eles vem, né, e ele disse, pai, eu estou 

me enxergando no espelho, vem ver, vem ver! E aí a gente se dá conta da brevidade que é a 

nossa vida e o quanto nós precisamos valorizar. Por isso aqui, nós queremos agradecer, porque 

muito mais, Angélica, do que entregar cestas básicas pra aquela família que está passando a 

dificuldade, que talvez parou uma ou duas pessoas de trabalhar, seja pela doença ou seja pra 

cuidar, muito mais do que conseguir o remédio que talvez não tenha lá na nossa farmácia ou não 

tenha na farmácia solidária, que está em novo endereço pra facilitar ainda mais, muito mais do 

que encaminhar e pagar uma diferença, vocês fazem as pessoas não desistirem. Isso não tem 

preço! Isso não tem preço, Salete! Dizer que vocês são voluntárias. E eu estou tendo, graças a 

Deus na minha família não, mas várias pessoas do meu convívio com familiares e isso é difícil. E 

às vezes a família, né, Diego, não dá a volta, às vezes com os amigos, a gente não dá a volta, e 

saber que a gente tem vocês. E às vezes nos dói, porque a gente gostaria de ajudar, Presidente 

Angelo, e a legislação não nos deixa! Olha os conflitos de uma sociedade! A gente gostaria de 

ajudar muito mais vocês, mas a gente está com uma obra andando, né, Secretária, e a gente tem 

um lugar bem especial pra vocês, pra vocês ampliarem os atendimentos de vocês. Um prédio 

aprovado aqui, esse recurso pela Câmara de Vereadores, que nós agradecemos e que com olhar 

todo especial pras mulheres e pras crianças. A que foi atendida ali, no testemunho, ela falou, né, 

principalmente as mulheres, vocês cuidam de todos e esquecem de vocês e é bem assim! Então a 

gente vai trabalhar muito na prevenção, pra que a gente diagnostique o quanto antes. E aqui 

também tem o Bertinho, nós estamos encaminhando também uma proposta junto com o Rotary, 

pra conseguir aqueles recursos pra também a gente conseguir equipar e ampliar cada vez mais 

essa nova unidade que está sendo construída aqui em Flores. Então a gente conta muito, o 

município de Flores da Cunha agradece muito por vocês e aqui, como autoridade máxima do 

município, eu quero agradecer pelo trabalho de vocês. Em nome, né, Neia e Rê, em nome da 

Teresinha, que sei que ela está nos olhando também, em nome dela, em cima dessa dificuldade 

que vocês passaram e vocês abraçarem esta causa, e são em quarenta, mas parece que vocês são 

duzentas, né, pelo que vocês fazem, então cabe aqui sim um reconhecimento. Eu fiquei um 

pouquinho triste, por não ver esse plenário cheio, mas em meu nome, em nome de todos os 

Vereadores que estão aqui, a gente externa a gratidão do município de Flores da Cunha, pelo 
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trabalho que vocês fazem! Muito obrigado mesmo, de coração, por vocês fazerem com que as 

pessoas acreditem nelas mesmas e que, por mais que o diagnóstico possa ser o mais difícil, a 

gente sempre vai ter esperança, né, Jane? Obrigado, mais uma vez! Eu olho pra Jane, não posso 

olhar porque a Jane, né, está com o pai dela hoje que deu uma piorada, mas vamos lá, né, Jane? É 

difícil! O doutor aí também, né, nos deixou logo aí, ó, então vou pegar ele, ó! Os nossos 

médicos, os nossos profissionais da saúde, Bertinho, do hospital também. Cara, a gente tem que 

agradecer muito pelas pessoas que deixam de cuidar de si, vocês voluntárias. Ó, não podia 

esquecer, minha esposa e a esposa do Márcio, a Lisi e a Edi, também deixaram um abraço pra 

vocês. Elas estão agora montando cestas básicas e montando os presentes pras crianças e foi o 

único dia que elas conseguiram, que tinha mais voluntários pra ajudar. Então elas pediram, quase 

que eu me esqueço, ia apanhar quando chegar em casa, elas pediram pra deixar um abraço pra 

vocês bem especial e, também, dizer que o Flores do Bem fica sempre à disposição pra ajudar 

vocês no que for preciso. Então que nós possamos, cada vez mais, fomentar o voluntariado aqui 

em Flores da Cunha. E vocês tenho certeza que também ganham muito com tudo isso, porque 

senão vocês também já teriam desistido. Então parabéns e muito obrigado! Desculpa ter me 

estendido, mas não me canso de agradecer vocês, não me canso mesmo!. Então vida longa, mais 

cinquenta, sessenta e assim vai anos adentro e que a gente possa cada vez mais fazer o bem sem 

olhar a quem. Parabéns, mais uma vez, e gratidão em nome do município de Flores da Cunha. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Por fim, convido a Senhora 

Angélica Severo, Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, para sua manifestação em 

nome da entidade. 

SENHORA ANGÉLICA DALCIN KLINGER SEVERO: Muito boa noite a todos! Eu estou 

um pouquinho nervosa, quase não dá pra perceber. Então cumprimento o Senhor Prefeito, 

cumprimento o Presidente da Casa, cumprimento a todos os Vereadores, muito obrigada por nos 

receberem, cumprimento também as demais autoridades que estão aqui hoje, representantes das 

entidades; a Secretária Jane, força, que se precisar de nós, estamos aí; e as minhas amadas 

colegas de luta, de caminhada, que são o motivo pra estamos aqui hoje. Cumprimento também 

ao meu esposo, já fugindo dos protocolos totalmente, né, que é meu companheiro também nessa 

empreitada. Eu fiz um, escrevi um texto, mas eu estou um pouco emotiva, então vou aproveitar o 

ensejo pra comentar. A paciente que prestou depoimento, a Glória, ela tinha recém feito, iniciado 

a quimioterapia, ela tinha passado a manhã inteira em quimioterapia e ela fez questão de estar 

presente naquele momento pra fazer parte desse vídeo. Então assim, o resultado ficou muito 

emocionante e foi muito de coração, foi muito forte o que ela disse, ainda mais ela vindo naquele 

momento ali que ela estava debilitada, porque pra quem não sabe, uma manhã inteira de 

quimioterapia é complicado, ela disse pra nós, que ela só queria ver a cama dela, mas que ela não 

podia deixar de dar o depoimento. Então só fazendo um parêntese aqui pra falar sobre a Glória e 

agradecer, porque ela simboliza os nossos pacientes e a força deles, eles são como a Glória, né? 

E a gente é muito grata, porque num trabalho voluntário a gente faz sem esperar nada em troca! 

Mas o que a gente recebe, a força, o ensinamento, o aprendizado que a gente tem em cada 

paciente que a gente encontra, em cada familiar é muito forte, é muito grande isso, e a gente leva 

pra nossa vida, a gente leva pra nossa família. Então só queria mencionar isso antes de iniciar o 

texto. Então vamos lá! É com muita alegria, de verdade, gratidão, orgulho e muita emoção que 

estamos aqui essa noite pra falarmos da nossa entidade. Celebrar o nosso vigésimo quinto 

aniversário em meio à programação do Outubro Rosa, em uma bela sessão solene, que foi 

proposta pelo Senhor Vereador Diego Tonet e abraçada por esta Casa, não poderia ser mais 

satisfatório pra nós. Como vimos há pouco no vídeo apresentado, a nossa entidade surgiu pra 

auxiliar a todos aqueles que passam pelo câncer e que precisam de apoio pra seguir com o seu 

tratamento. Ao longo dos nossos 25 anos, conseguimos cumprir este trabalho através de 

inúmeras parcerias que foram firmadas, tanto com as gestões públicas que passaram por nós 

quanto clubes de serviço, paróquia, empresas privadas e cidadãos, como vocês viram nos 
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depoimentos. A todos esses, indistintamente, nós somos imensamente gratas, pois graças a esse 

esforço contínuo e conjunto que a gente conseguiu realizar os mais de cinco mil atendimentos 

que também foram comentados ali. Estarmos aqui hoje, também nos remete ao compromisso que 

nós temos com os nossos cidadãos, compromisso que reforçamos ao afirmar que continuaremos 

sempre à disposição de todo o paciente oncológico que estiver precisando de nós, todos! A Liga 

é união. Como eu falei antes e passou ali também, eu acredito muito que nós somos elos, cada 

qual ao seu modo, porém, todos unidos pela solidariedade. Nessa nossa corrente de 

solidariedade, eu não poderia deixar de falar delas, que são os pontos cruciais pra que essa Liga 

aconteça, são as nossas voluntárias. Elas são mulheres como todas as outras, mulheres que 

trabalham, que são mães, que são esposas, filhas, irmãs, vizinhas, são mulheres do lar, são 

funcionárias, são empresárias. Mas se são iguais, em que elas se diferem? Elas têm o 

pertencimento ao trabalho voluntário e é isso que as define, isso as torna imparáveis, pois quem é 

capaz de deixar de si mesma pra ajudar o próximo, não vê barreiras ou fronteiras para o 

voluntariado. São pessoas que transformam as dificuldades em oportunidades, como aconteceu 

na fundação da nossa entidade. São pessoas que sabem que já tem o não, mas que ainda assim 

trabalham pra conseguir o sim. Quem vê o resultado do nosso trabalho, não imagina o caminho 

percorrido pra garantir que o objetivo em questão tivesse sido alcançado. São, sim, noites 

planejando, quilômetros rodados mesmo sem sair do município, páginas e páginas de matérias, 

pesquisas, artigos lidos, horas de conversas ao telefone pra fechar parcerias, vender ingressos, 

conseguir apoios ou mesmo pra ouvir aquele paciente ou aquele familiar que precisa. Há 25 

anos, essas mulheres realizam esse trabalho com toda a sua dedicação. Hoje, eu subo aqui nesse 

púlpito pra falar e agradecer a elas pela iniciativa. Sem elas, nada disso aqui seria possível! 

Então hoje, o meu muito obrigada vai também pra cada mulher que atua e atuou na Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha. Vocês são exemplo pra nossa cidade, pros 

nossos cidadãos, pros nossos filhos, vocês são exemplo pra mim também como mulher, como 

voluntária. Comemorar o legado conquistado exige que trilhemos um caminho que nos leve ao 

futuro. A nossa Liga se adapta, se transforma, cresce e evolui, soma novas voluntárias, firma 

novas parcerias, nossos projetos adquirem novas proporções e, assim, ampliamos a nossa 

atuação. Ontem, o caminho era garantir o tratamento digno ao paciente oncológico, hoje 

somamos a esse objetivo o trabalho árduo na conscientização da prevenção ao câncer. E como 

não poderia deixar de ser, faço aqui um parêntese, reforço aqui a importância dos cuidados com 

a nossa saúde, da visita periódica ao médico pra exames de rotina e o conhecer a si mesmo. 

Cuidem-se, amem-se, a prevenção é sempre o melhor caminho! Agradeço a todos os que nos 

possibilitam realizar esse trabalho voluntário. É a partir de muitas mãos que a gente consegue 

chegar nos resultados que a gente tem hoje e que com certeza a gente vai seguir alcançando. 

Então eu finalizo agradecendo novamente a Câmara Municipal de Vereadores, pela honrosa 

distinção, novamente ao Vereador Diego Tonet, que propôs esse momento e a todos que estão 

aqui presentes e os que estão assistindo também de casa. Muito, muito, muito obrigada! Que 

venham muitos e muitos anos mais de parceria, de trabalho, de apoio e de solidariedade. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Depois de todas essas 

emoções, em nome de todos os Vereadores desta Casa, gostaria de agradecer e parabenizar a 

todas as integrantes voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que dedicam parte da 

sua vida para o bem-estar de outras pessoas. Esta singela homenagem que prestamos esta noite é 

o mínimo que podemos fazer por vocês. Continuem e contem conosco! Agradecemos, também, a 

presença da comunidade, dos Vereadores, da imprensa e de todos que nos acompanharam através 

das redes sociais da Câmara. Quero fazer um agradecimento também à assessora de 

Comunicação, Shamila Carpeggiani, pela elaboração do vídeo, ficou muito bonito, parabéns! E 

agradeço também a todos os assessores desta Casa pela organização desta sessão solene. Antes 

de encerrarmos, convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e 

música de Ivo Gasparin.  (Execução do Hino de Flores da Cunha).                                                 
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Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a sessão solene deste 

dia 06 de outubro de 2022. E mais uma vez, parabéns à Liga (Feminina) de Combate ao Câncer! 
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