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SESSÃO 2.611 – SOLENE DE INSTALAÇÃO 

01 de janeiro de 2021 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão solene de instalação da Câmara de Vereadores e posse dos 

novos membros da legislatura 2021/2024, e do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos para o mesmo 

período, (às 09h30min). Gostaria de dar as boas-vindas à comunidade aqui presente, autoridades, 

familiares e amigos desses, que a partir de hoje, passam a tomar as decisões que definirão os 

rumos do nosso município para os próximos quatro anos.  

Conforme determina a Lei Orgânica Municipal, convido o Vereador eleito com o maior número 

de votos nas eleições de 15 de novembro passado, Senhor Carlos Roberto Forlin, para que 

apresente o Diploma de Vereador e a declaração de bens que possui, e conduza os trabalhos de 

instalação da Câmara Municipal de Flores da Cunha para os anos de 2021 a 2024. (Entrega da 

documentação). 

PRESIDENTE CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito bom dia a todos! Em meu nome e dos 

demais Vereadores eleitos, que tomam posse nessa sessão solene, cumprimento as autoridades 

aqui presentes, nossos familiares, nossos amigos e toda a comunidade de Flores da Cunha. 

Iniciando os trabalhos de instalação da Câmara de Vereadores para a legislatura 2021-2024, 

designo o Vereador Vitório Francisco Dalcero para secretariar os trabalhos dessa sessão, a qual 

solicito que me apresente o seu Diploma e a declaração de bens e faça parte da Mesa. (Entrega 

da documentação). 

VEREADOR SECRETÁRIO VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Solicito ao Vereador 

Diego Tonet que apresente o seu Diploma e a declaração de bens. (Entrega da documentação). 

Solicito ao Vereador Clodomir José Rigo que apresente o seu Diploma e a declaração de bens. 

(Entrega da documentação). 

Solicito ao Vereador Horácio Natalino Rech que apresente o seu Diploma e a declaração de 

bens. (Entrega da documentação). 

Solicito ao Vereador Ademir Antonio Barp que apresente o seu Diploma e a declaração de bens. 

(Entrega da documentação). 

Solicito à Vereadora Silvana De Carli que apresente o seu Diploma e a declaração de bens. 

(Entrega da documentação). 

Solicito ao Vereador Luiz André de Oliveira, Luizão, que apresente o seu Diploma e a 

declaração de bens. (Entrega da documentação). 

Solicito ao Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior que apresente o seu Diploma e a 

declaração de bens. (Entrega da documentação). 

PRESIDENTE CARLOS ROBERTO FORLIN: Tenho a honra de convidar, para que faça 

parte da Mesa, o prefeito municipal Lídio Scortegagna para que eu faça uma entrega de uma 

homenagem pelos Vereadores do MDB no pleito 2021-2024 e componha a Mesa. (Entrega de 

homenagem).  

Demais autoridades presentes, chamo para a Mesa e cumprimento o presidente da Câmara de 

Vereadores no período legislativo 2020, o vereador João Paulo Tonin Carpeggiani.  

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

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

Solicito aos Vereadores e demais pessoas presentes que permaneçam de pé, enquanto os 

Vereadores prestam o seu compromisso como legisladores deste município. Peço que os 

Vereadores estendam a sua mão direita e repitam comigo em forma de coro: “Prometo cumprir e 
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fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual e a Constituição Federal, as 

demais leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do 

patriotismo, da liberdade e da lealdade, da honra e do bem comum”. (Prestação do compromisso 

por todos os Vereadores). Declaro empossados os Senhores Vereadores, que acabam de prestar o 

compromisso e instalada a (19ª) legislatura para o próximo quadriênio (2021 a 2024). Convido 

aos presentes para se sentar.  

Passamos à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores cuja chapa, em conformidade 

com o Regimento Interno, foi apresentada até 30 minutos antes do início desta solenidade. Tendo 

sido apresentada apenas uma chapa para a composição da Mesa Diretora da Câmara, a eleição se 

dará por aclamação dos Vereadores. Passamos à leitura do ofício apresentado pelos Senhores 

Vereadores: “Excelentíssimo Senhor Presidente. Em atendimento às exigências legais do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha, em seu artigo 9º (nono), e da Lei 

Orgânica Municipal, em seu artigo 16, os Vereadores abaixo subscritos vêm através deste 

apresentar a formação de uma chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora para o biênio 

2021-2022. A Chapa se apresenta com a seguinte composição: Presidente: Vereador Clodomir 

José Rigo; Vice-Presidente: Vereadora Silvana De Carli; 1º Secretário: Vereador Angelo 

Antoninho Boscari Junior; 2º Secretário: Vereador Luiz André de Oliveira. Sem mais para o 

momento, subscrevemo-nos”. Tendo sido apresentada somente uma chapa, solicito aos 

Vereadores a aclamação da Mesa Diretora eleita. (Salva de palmas). Conforme eleição realizada 

neste ato, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2021-2022 terá a seguinte 

composição: o Presidente então Vereador Clodomir José Rigo; Vice-Presidente, Vereadora 

Silvana De Carli; 1º Secretário, Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior; e 2º Secretário, o 

Vereador Luiz André de Oliveira. Declaro empossada a nova Mesa Diretora, a qual parabenizo e 

desejo muito sucesso. Passo a palavra para o Presidente eleito, Vereador Clodomir José Rigo, 

que conduzirá os trabalhos dessa sessão.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Primeiro então, bom dia a todos! Sejam todos 

bem-vindos! Cumprimentando aqui o nosso prefeito municipal Lídio Scortegagna, cumprimento 

a todas autoridades já citadas no protocolo. Nesse momento, passamos à constituição da 

Comissão Representativa à qual cabe a condução dos trabalhos da Câmara de Vereadores 

durante o período de recesso legislativo e a composição das Comissões Permanentes. Solicito 

aos presentes que permaneçam em silêncio enquanto a Mesa e os líderes partidários se reúnem 

para a composição da Comissão Representativa e das Comissões Permanentes. (Realização de 

reunião entre a Mesa Diretora e os líderes partidários). 

Então conforme combinação entre as lideranças dos partidos, as comissões ficaram definidas 

desta maneira: A Comissão Representativa da Câmara para o período de recesso será formada 

pelos seguintes Vereadores: Vereador Clodomir José Rigo, como Presidente; Vereadores Ademir 

Barp e Vereador Luiz André de Oliveira, como membros titulares; a Vereadora Silvana De Carli, 

Vice-Presidente; e os Vereadores Carlos Roberto Forlin e Horácio Rech atuarão como suplentes 

na composição da Comissão Representativa.  

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final será composta pelos Vereadores Diego 

Tonet (Progressistas), Luiz André de Oliveira (Republicanos) e Carlos Roberto Forlin (MDB).  

A Comissão de Finanças e Orçamento será composta pelos Vereadores Ademir Antonio Barp 

(MDB), Horácio Rech (PSB) e Diego Tonet (Progressistas).  

A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos será 

composta pelos Vereadores Vitório Francisco Dalcero (MDB), Silvana De Carli (Progressistas) e 

Angelo Boscari Junior (PDT).  

A Comissão de Ética Parlamentar será composta pelos Vereadores Silvana De Carli 

(Progressistas), Ademir Antonio Barp (MDB) e Luiz André de Oliveira (Republicanos). 
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A Comissão de Prevenção às Drogas será composta pelos Vereadores Carlos Roberto Forlin 

(MDB), Diego Tonet (Progressistas) e Angelo Boscari Junior (PDT). 

A Comissão Participativa e Popular será composta pelos Vereadores Vitório Francisco Dalcero 

(MDB), Angelo Boscari Junior (PDT) e Horácio Rech (PSB).   

Conforme determina o Regimento Interno, solicito ao vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, 

presidente da Câmara da legislatura que finda, que entregue os documentos referente à situação 

financeira, patrimonial e administrativa da Câmara. (Entrega dos documentos).  

Agora, nós daremos então a posse ao novo Prefeito e ao novo Vice-Prefeito para a legislatura 

2021-2024. Então eu convido a Vereadora Silvana De Carli, da bancada do Progressistas; o 

Vereador Luiz André de Oliveira, da bancada do Republicanos; o Vereador Angelo Boscari 

Junior, da bancada do PDT; o Vereador Horácio Rech, da bancada do PSB; e o Vereador Ademir 

Antonio Barp, da bancada do MDB para que conduzam o Prefeito eleito César Ulian e o Vice-

Prefeito Márcio Antonio Dotti Rech até a Mesa para a posse. (Condução do Prefeito e do Vice-

Prefeito até a Mesa). Solicito ao Senhor César Ulian que entregue a declaração de bens e o 

Diploma. (Entrega da documentação). Solicito ao Senhor Márcio Antonio Dotti Rech, Vice-

Prefeito, que entregue a sua declaração de bens e o Diploma. (Entrega da documentação).  

Convido aos presentes para que fiquem em pé enquanto o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos para 

o quadriênio 2021-2024 prestem o seu compromisso. 

PREFEITO CÉSAR ULIAN E VICE-PREFEITO MÁRCIO ANTONIO DOTTI RECH: 

“Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica, as leis da União, do Estado e do Município, 

promover o bem coletivo e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade 

e da honra”. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Declaro empossados no cargo de Prefeito 

Municipal o Senhor César Ulian e no cargo de Vice-Prefeito o Senhor Márcio Antonio Dotti 

Rech.  

Convido o Prefeito César Ulian e o ex-prefeito Lídio Scortegagna para a assinatura do Termo de 

Transmissão de Cargo do Governo Municipal. (Assinatura do Termo). Eu convido então, agora, 

o ex-prefeito Lídio Scortegagna que faça a entrega então da chave do carro oficial e, também, da 

divisão do patrimônio e a chave da Prefeitura, né, que é mais importante. (Entrega das chaves).  

Agora então, eu convido o ex-prefeito Lídio Scortegagna para que faça uso da palavra. Podemos 

sentar.  

PREFEITO LÍDIO SCORTEGAGNA: Muito bom dia a todos! Cumprimento o Prefeito César 

Ulian, o Márcio, cumprimento o Presidente da Câmara, os demais Vereadores, Vereadora, 

comunidade que hoje nos prestigia neste momento que é histórico. Estava lembrando o cargo de 

ser prefeito e talvez aqui sejamos duas ou três pessoas que puderam fazer e estar vivenciando 

esse momento por nove vezes. Por nove vezes, estive aqui neste Salão Paroquial, ou seja, as 

últimas nove transmissões de cargo de prefeito e de vice tive o privilégio de estar aqui. Hoje é 

um dia de muita felicidade, de muita alegria para nós prefeito que estamos encerrando um 

trabalho, um trabalho árduo, de muita dedicação, de muito zelo e principalmente muita 

responsabilidade para com o dinheiro público. Tenho muito orgulho, ao lado do meu vice Zanin, 

de ter administrado por esses oito anos de governo. Poderia falar de inúmeras ações em todas as 

áreas, sempre pensando no bem-estar e na qualidade de vida de todos os cidadãos. Ser prefeito 

exige 24 horas por dia de trabalho. Por isso, meus amigos, florenses, minha querida comunidade, 

ao longo desses oitos anos, podemos comemorar a evolução, o progresso e o desenvolvimento de 

Flores da Cunha, seja com obras de pavimentações, seja com obras estruturais, seja com 

investimentos na área da saúde, na área da educação, na área de habitações populares, na 

construção de incentivos que criem as oportunidades para as pessoas, como é o caso do 

transporte gratuito a todos que buscam o conhecimento, os universitários, cursos técnicos, a 
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criação de novas estruturas, o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, CAPS e, por último, o 

Procon. Agora, chegou a hora de nós buscarmos um novo caminho. Cabe aqui, a gente se 

prepara, sabe o dia que assume prefeito e sabe o dia que termina. Fizemos, quando comecei na 

administração pública, em 2013, começamos um processo simples, mas necessário de reformas. 

Muito bem lembradas pelo meu Secretário da Fazenda, o Jorge Dal Bó, da reforma 

administrativa que possibilita sim, ao Município de Flores da Cunha, uma grande economia de 

recursos para os próximos anos. Conseguimos, naquela época, meu querido Prefeito, quando 

assumimos o Município, me lembro que todos os meses eu descia até a Secretaria da Fazenda 

para ver o quanto de recursos financeiros nós podíamos disponibilizar naquele mês, para pagar 

principalmente as licenças-prêmios, as promoções que estavam um tanto quanto atrasada, 

atrasadas. Levamos um ano e meio para nós podermos equacionar as contas. E hoje, fazendo o 

trabalho que fizemos, tendo as pessoas certas nos lugares certos, podemos comemorar porque 

estamos entregando, ao contrário do que os últimos dias eu ouvia, prefeito, (ininteligível), pra 

não deixar nada. Não! Vai ficar um superávit financeiro de doze milhões e trezentos mil, sem 

contabilizarmos vários recursos que serão contabilizados agora, no início de janeiro. Os recursos 

livres, para toda a comunidade entender, são os recursos disponíveis no caixa da Prefeitura, sem 

nenhum vínculo com nenhuma obra que está iniciada. Todas as obras, meus queridos 

Vereadores, que estão anunciadas, elas têm contrato e, além disso, mais esses recursos que deve 

somar em torno de oito a dez milhões no caixa para poder dar frente e pagar a tudo isso que nós 

fizemos. Poderia falar muito, mas nos últimos dias, a comunidade me ouviu bastante falar, da 

prestação de contas, do trabalho, da dedicação, do empenho que nós tivemos. Mas hoje, gostaria 

de fazer sim, além de tudo isso, agradecer, agradecer a oportunidade que a comunidade de Flores 

da Cunha nos deu, Zanin, por dois mandatos de estarmos à frente deste que é o Município, que 

só seguirá crescendo, porque tem força de trabalho de sua comunidade. Nós não, eu não tenho 

nenhuma dúvida de que o crescimento será progressivo e poderá crescer ainda mais, porque o 

povo de Flores da Cunha é um povo que trabalha e valoriza tudo que se faz. E aqui, gostaria sim, 

de agradecer à comunidade, agradecer a Deus pela oportunidade; agradecer ao meu Vice-

Prefeito, que esteve do meu lado por esses oito anos, um homem de não, que não tem meias 

palavras, está lá para dizer o que é certo e o que é errado; agradecer aos meus secretários, que me 

acompanharam ao longo de quase todos os oito anos; agradecer aos servidores públicos, aos 

cargos de confiança, aos representantes de entidades e sindicatos, agradecer à imprensa, 

agradecer a todos que ajudaram a construir e certamente, César, continuarão ajudando o meu 

querido Prefeito, porque a comunidade é muito participativa. Deixei por último para agradecer as 

duas legislaturas dos vereadores, que me acompanharam, que estiveram juntos. Vereador César 

até ontem, na presidência, na orquestra do vereador João Paulo Carpeggiani, o Barp, o Clodo, 

que estavam na Câmara de Vereadores. A outra legislatura passada também, que teve uma 

colaboração muito grande para esse desenvolvimento. E agradecer a minha família, aos dois 

meninos, né, que carinhosamente chamo, o João e o Carlos, a minha esposa, que sabem das 

horas, dos momentos, das noites não dormidas, meu Caro Capitão, principalmente porque esses 

oito anos eu não desejo que nenhum outro administrador passe pelos momentos que nós 

enfrentamos, Zanin. Em 2016, passamos pela maior crise econômica mundial da história e 

nenhum cidadão de Flores da Cunha percebeu a diferença nos serviços, na qualidade das obras e, 

acima de tudo, na presteza dos nossos servidores públicos. E em 2020, nós estamos ainda 

passando por uma que ninguém sabe o caminho! É muito fácil comentar um jogo depois do que, 

dele ter sido jogado! O difícil é você estar em campo e tomar as decisões. É muito simples dizer 

que isso é errado, hoje o que está certo, amanhã pode estar errado! É muito mais fácil atirar 

pedras! E a vida pública nos coloca em patamares diferentes. Por exemplo, em Flores da Cunha, 

agora, alguns dizem, mas ou tu é a favor ou tu é contra, tu é do Grêmio ou do tu é Inter. Acredito 

que nós precisamos, comentava com você, Prefeito, ontem, de que precisamos superar tudo isso. 

Flores da Cunha é muito maior e precisa de homens e pessoas que tenham a grandeza de saber 

estar juntos para construir. Eu não me coloco nem a favor e nem contra a administração atual. 

Gostaria de me colocar junto, para construirmos um grande município. Com essa mensagem, 
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meus queridos amigos, eu quero mais uma vez dizer obrigado pela oportunidade, aos que nos 

acompanharam, a todas pessoas que estiveram juntos, do fundo do meu coração, só tenho a 

agradecer a todos e desejar muito sucesso à próxima administração. Um grande abraço a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, em meu nome, como vereador da antiga 

legislatura e, também, da nova, em nome de todos os nossos vereadores, um agradecimento 

especial ao Lídio, a toda a equipe e ao vice-prefeito também Zanin, secretários, pelo trabalho 

desenvolvido nesses oito anos. A comunidade de Flores da Cunha aqui agradece. Dando 

prosseguimento então agora, convido o Prefeito César Ulian para que faça uso da palavra. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Meu fraterno bom dia a todos que aqui estão 

presentes, também saúdo toda a Mesa que está composta, esta bonita mesa, também às 

autoridades que já foram citadas, também cabe um destaque aos que foram convidados e, por 

motivos pessoais, não puderam estar presentes, então a nossa saudação, o nosso bom dia também 

a todos os que nos acompanham aqui, presentes neste dia, principalmente para mim, para o 

Márcio, para os Vereadores, um dia muito importante, um dia muito especial! Então a gente 

cumprimenta também todos vocês que se dispuseram a estarem aqui, mas também todos os que 

nos acompanham através das redes sociais, nosso muito obrigado, desde já, a presença e a 

audiência de todos vocês. Com certeza a presença de vocês aqui torna ainda muito mais especial 

e muito mais iluminada esta manhã, que fomos presenteados também com um belo dia, por mais 

que a chuva também seja muito necessária, mas acredito sim, que aqui, o dia de hoje, com este 

sol radiante, também já é um grande indicativo de que bons dias também estão há vir a partir de 

hoje, então nossa gratidão. Essa palavra ela esteve sempre muito presente durante a campanha. 

Geralmente antes de dar bom dia, às vezes eu já estava agradecendo. E, por isso, ela faz parte do 

César, ela faz parte do Márcio, ela faz parte de todos nós, porque nós só temos a agradecer. E o, 

eu vou chamar de prefeito, Lídio, porque tu és prefeito e com certeza essa marca estará sempre 

contigo. Então como o prefeito Lídio terminou o seu discurso agradecendo, eu já quero começar 

pegando este gancho e agradecendo também. Eu, quando nós chegamos e nos encontramos com 

a família do Lídio que chegava, né, eles vinham de cima e nós vínhamos do lado, e eu lembro 

ontem, que me chamou muita a atenção, quando o prefeito Lídio comentou que iria lá para pegar 

os porta-retratos, e uma das fotos que tinha lá era da Beatriz, do João e do Carlos com ele, e 

pequenininhos, e agora, já estão uns homens. E eu via eu e a Lisiane, minha esposa, com os meus 

dois, os nossos dois pequenos chegando, e via muito disso também. E quando ele falava da 

família, que ele se emocionou, eu me emocionei junto, porque também trago aqui um dos 

símbolos, que eu pensei em um símbolo pra trazer pra vocês hoje, e trouxe essa rosa. Só que se 

eu pegar um pouquinho mais pra cima, aqui nesse cabo, tem espinhos. E muitas vezes, Lídio, não 

tenho dúvidas de que, como prefeito, nós precisamos pegar nos espinhos e apertar a nossa mão 

pra tomar as decisões. Às vezes a população e muitas pessoas não veem que os espinhos 

cravados nos sangram por dentro, mas são decisões que precisam ser tomadas, são decisões que 

precisam ser tomadas. Por isso, desde já, a gente pede a colaboração de toda a nossa 

comunidade, se por vezes as nossas decisões, os nossos momentos possam ainda não estar 

totalmente prontos, onde precisamos de mais um tempo para avaliar, para tomarmos a decisão 

mais correta, que também vocês possam nos compreender, que muitas vezes diante de um sim ou 

de um não, mas principalmente os nãos, é uma mão que sangra pra dar esta resposta. Mas 

também, além dos espinhos, nós temos folhas e nós temos a flor. Essa flor ela simboliza muito 

de nós, Márcio, que nós estamos chegando ainda fechado. Mas eu brincava e muitas vezes nós 

falávamos nas nossas visitas, se vocês soubessem o que tem dentro de nós e da nossa vontade de 

fazer as coisas acontecerem, se nós conseguirmos fazer 10% do que se passa dentro de nós, nós 

já nos daremos muito satisfeitos. O nosso compromisso ele precisa ser reforçado ainda mais. E 

hoje aqui, falando pra vocês com a minha primeira fala como Prefeito de Flores da Cunha, isso 

levanta dentro de nós, e acredito que o Márcio comunga disso junto, e quando eu olho entre 

vocês, os nossos secretários, os nossos subprefeitos também, o seu Elso, do Mato Perso, e Bruno 

Debon, de Otávio Rocha, e mais os secretários que aqui estão também, mais a nossa equipe, 
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membros da nossa equipe que estão aqui, a gente tem a certeza, Márcio, de que a gente vai 

continuar, porque eu falava também pro Lídio, eu digo, Lídio, o patamar da nossa política ele 

está muito alto em Flores da Cunha. Por isso o nosso desafio, da nossa gestão de chegar ali e 

tentar superar, ele já é muito grande. Por isso te parabenizo, Lídio, por todo o trabalho em teu 

nome, em nome do Zanin, em nome de toda a equipe, todos os secretários, todos os que 

estiveram envolvido, eu não tenho dúvidas de que todos que se colocam à disposição da nossa 

comunidade, eles buscam fazer o melhor, sempre fazer o melhor! Por mais que às vezes possa ter 

alguma decisão, alguma atitude que possa não ter sido a melhor, mas a intensão sempre foi a 

melhor. Eu duvido que alguém possa querer vir e fazer uma má gestão. Não, muito pelo 

contrário. Por isso fica a nossa gratidão em teu nome, Lídio, por todo a construção, por toda a 

construção que foi feita aqui no nosso Município, nossa gratidão mesmo. E, da mesma forma, já 

estendo a nossa gratidão por este período de transição, esse curto período de transição onde as 

portas foram abertas e, dentro do possível, foi tudo muito positivo. Então a nossa gratidão, por 

ter também facilitado com que a nossa Flores da Cunha tivesse o menor impacto possível neste 

período, porque ontem era o Lídio, hoje somos nós, mas a nossa comunidade continua e precisa 

ser assistida. Nós brincávamos entre a nossa equipe de secretários, ah, dia quatro, mas tem a Jane 

aí, né, Jane, já é hoje, a saúde já é hoje, não é dia quatro. Então o nosso compromisso ele já 

começa hoje. E a gente reforça, diante de todos vocês aqui, o nosso compromisso com Flores da 

Cunha. E aqui eu quero falar um pouquinho dos nossos vereadores. O nosso compromisso é com 

Flores da Cunha. Nós sabemos que temos oposição e que bom que temos oposição, a oposição 

ela é necessária, ela é necessária para dizer que pode haver outras formas, não uma oposição que 

seja meramente política. Assim como eu já falei durante o meu mandato como vereador, nunca 

busquei a política, mas sim, quando divergi algumas informações, algumas decisões, alguns 

projetos, sempre coloquei as razões para que não estivesse apoiando isso. Mas tudo o que foi 

bom para Flores da Cunha teve o meu apoio e a minha confiança. E aqui estendo também o meu 

cumprimento ao João Paulo, presidente, que entregou agora o mandato junto comigo, mas já 

falei para ele, que tem um grande potencial aí, ele sai da política agora, mas acredito que, em 

breve, retornará, João. Tenho um, uma grande admiração por ti. Em teu nome, estendo também 

ao Barp e ao Clodo, a todos os vereadores que estiveram compondo a nossa Câmara de 

Vereadores, onde tive esta oportunidade, e foi onde abriu os nossos olhos para que a gente 

pudesse estar avançando cada vez mais. Também eu preciso fazer menção aqui, nós estamos 

hoje, empossados como Prefeito, Vice e Vereadores, mas tiveram pessoas que não tiveram o 

êxito nas eleições. Mas não é por isso que eles não são vitoriosos como a gente, muito pelo 

contrário, eles são quase mais vencedores do que nós mesmos, porque foi através dos que não se 

elegeram, que também nós tivemos a oportunidade de estar aqui. Então eu gostaria, em meu 

nome e em nome de todos os eleitos, né, de externar a nossa gratidão a todos os candidatos a 

vereador, aos candidatos à majoritária, que por, porque alguém teria que ser, mas não estiveram 

aqui conosco, mas vocês são muito importantes e são fundamentais para que nós estivéssemos 

aqui, neste dia, sendo empossados para estarmos à frente do nosso Município. Então a nossa 

gratidão a todos vocês. E aqui, eu quero fazer um pedido de desculpas inclusive aos nossos 

candidatos da coligação, que depois da eleição do dia 16, né, Márcio, nós já estávamos reunidos 

e nós não paramos até ontem de manhã, né? Então nós estávamos em função e não conseguimos 

dar o respaldo que vocês mereciam. Mas agora, em breve, teremos a honra de convidar vocês 

para estarem conosco, visitando o nosso gabinete e estarem também contribuindo e partilhando 

de todos esses momentos, então fica a nossa gratidão a todos vocês. Eu preciso fazer uma, um 

agradecimento especial a minha família, né? Que bom que vocês estão aqui hoje, alguns aqui, 

outros mais, mais no fundo. Mas assim como Lídio se emocionava ao falar da família, eu sei o 

quanto é importante vocês estarem ao meu lado, sempre estiveram. O meu pai Jaime, na eleição, 

na campanha como vereador, ele esteve junto comigo em muitos lugares. E agora, neste ano, ele 

não conseguiu estar, né, pai? Mas dentro dele assim, eu via que muitas vezes ele pegava o 

celular, ligava pra um e ligava pra outro. E o meu pai disse uma palavra quando eu estava prestes 

a dizer sim, né, porque foi uma decisão muito difícil para ser o candidato, e ele disse pra mim, 
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ele disse, César, tu vai deixar de fazer um pouco mais pro teu, isso é certo, porque exige 

dedicação, exige 24 horas. Mas pensa no legado que tu pode construir pra Flores da Cunha, então 

vai. E aquilo foi um impulso muito importante. E depois disso, eu cheguei em casa e conversei 

com a minha esposa, nós temos dois filhos pequenos, que exigem muitas vezes de nós também, 

né, João Paulo? João Paulo de vez em quando ele se gruda nas minhas pernas e diz, pai, fica! 

Então diante disso, também são as, os espinhos que vão cravando em nós, mas eu tenho certeza 

de que o João Paulo, a Lisi e a Alice vão se orgulhar muito do trabalho que a gente vai fazer. 

Quando eu buscava conselhos com algumas pessoas, eles me diziam, os meus filhos sofreram 

muito na escola, porque muitas vezes as críticas vêm por meio deles. E aí eu pensei que o 

inverso também pode ser verdadeiro, os elogios também podem ser vindos através deles e que 

assim seja, mas pra isso nós vamos precisar muito da ajuda de todos vocês. As entidades, nós 

falávamos muito, tem muitas entidades aqui representadas ou mesmo os presidentes, nós vamos 

querer fazer um ambiente mais colaborativo, que cada vez mais a gente possa estar envolvendo 

cada vez mais a nossa comunidade, as nossas entidades, os nossos vereadores, os nossos 

secretários, a nossa equipe, a nossa população. Que a gente possa cada vez mais estarmos unidos, 

estarmos juntos, buscando o bem para Flores da Cunha. Por isso, mais uma vez eu agradeço, em 

meu nome, em nome do Márcio, em nome de toda a nossa equipe, por terem nos dado esta 

oportunidade, esta oportunidade de tentarmos fazer um pouquinho por nós, por toda a nossa 

comunidade. Fica minha gratidão mais uma vez a todos vocês e, também, ao meu partido. Aqui 

temos o Dani, o Hilário, o Silvio, mais outros aqui presentes, 44 anos tentando, né, Silvio, o 

Silvio gosta muito dos números. Mas a oportunidade também vamos entender que às vezes ela 

vem no momento certo, né, Gio, no momento certo. Então a gente quer agradecer a nossa 

comunidade, né, esses quase 10 mil votos que nós recebemos, para que possamos estar aqui e 

estarmos comprometidos com a responsabilidade que temos a partir de agora, então o nosso 

muito obrigado. Não esperem nada a menos do que o nosso melhor, isso que a gente quer 

oferecer, isso que a gente se propôs a fazer. Então a nossa comunidade de Flores da Cunha, o 

nosso muito obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado ao Prefeito, agora Prefeito empossado 

César Ulian, pelas palavras de incentivo, para que nós possamos, todos nós juntos fazermos um 

ótimo trabalho para Flores da Cunha. Como Vereador eleito Presidente da Câmara para o biênio 

2021/2022, eu peço licença à Mesa para fazer o uso da palavra. (Pronunciamento do Presidente). 

Quero cumprimentar mais uma vez então o Prefeito César, ao Vice Márcio, o prefeito Lídio, 

vereadores, todas as pessoas já citadas no protocolo; meu amigo vereador João Paulo, presidente 

da nossa Câmara 2020; Capitão Tonatto, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Venho a 

esta tribuna, em nome dos Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, com a certeza de que 

atravessamos momentos sublime e histórico na cidade. A cada quatro anos, o povo tem a 

oportunidade de escolher seus representantes para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo. 

Por isso, dois de nós Vereadores, no caso eu e o Vereador Ademir, iremos continuar o trabalho, e 

os outros sete colegas receberam a confiança e uma missão para iniciarem idêntico trabalho. Os 

que reiniciaram um trabalho, trazem em si a ideia que o caminho percorrido nos últimos quatro 

anos atendeu as expectativas dos seus eleitores. Os que iniciarão um trabalho, terão a 

oportunidade de demostrar que o voto foi acertado, e que esta chance é um presente. Há uma 

expectativa muito grande do eleitor em relação ao eleito, que este cumpre exatamente o que se 

comprometeu durante a campanha, e admitamos, é o mínimo que podemos fazer em respeito à 

confiança que nos foi antecipada. A população não aceita de jeito nenhum a acomodação do 

político e é isso que faz da política séria e comprometida uma prática formidável. O povo espera 

que cada um de nós conte uma história, uma história que transforme para melhor a sua vida e a 

vida das pessoas. Reconhecemos os avanços que Flores da Cunha vem experimentando, mas 

esses avanços precisam chegar em plenitude, seja na saúde, na educação, na segurança, no 

esporte, enfim, na geração de oportunidade para todos. Se muito já foi feito por aqueles que nos 

antecederam, a verdade é que ainda há muito a se fazer. Foi o desafio que aceitamos e, agora, 
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temos a oportunidade de perseguir, corresponder as esperanças, aos anseios e aos desejos do 

nosso querido povo de Flores da Cunha. A desconfiança em torno dos políticos, causado pela 

sensação de que todos são corruptos, nos revela mais uma missão, isto é, de fazer a diferença, a 

começar por uma atuação independente e honesta no exercício do cargo público que recebemos 

como um presente antecipado do nosso povo florense. Sejamos pois altivos, agradecidos e 

sempre merecedores da confiança que o povo nos depositou. Façamos o que de melhor esperam 

de nós, alimentemos suas esperanças e, quem sabe, com uma atuação ilibada, comprometida com 

a confiança que recebemos, possamos muito mais que contar uma história boa e proveitosa para 

o nosso povo, possamos, enfim, iniciar uma mudança na atuação do político, para provar que a 

política e os políticos não são todos iguais e que é possível ser político e ser honesto. Enfim, 

quem tem que aparecer e brilhar não são as pessoas, mas suas ideias. E finalmente, quem ocupa 

o melhor espaço não são os nomes, mas a competência de suas atitudes. A Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, precisa pois cumprir o seu papel na sociedade, e a expressão, e a sua 

expressão é a atuação independente, proba e cristalina, representada pelos ideais e atitudes de 

cada um de nós Vereadores e Vereadora. A sociedade espera e temos a obrigação de fazer com 

que a Câmara Municipal seja, de fato, um espaço do povo, que seja seu pulsar de ideias, seja 

uma caixa de ressonância da vontade popular. Vamos à luta! Nós somos os senhores e senhora 

do nosso próprio destino. Façamos por merecer essa honrosa e histórica tarefa. Que Deus 

ilumine a todos! Então, com essas palavras, eu quero dizer sim, Prefeito César, Márcio, em nome 

dos Colegas Vereadores, que a Câmara de Vereadores será sim uma parceira, será um braço do 

Executivo Municipal, da mesma maneira que nós fomos, né, vereador João, nesses quatro anos, 

juntamente com o prefeito Lídio, no Executivo, sempre trabalhando em prol do município, 

sempre colocando o nosso município, as pessoas que aqui convivem, que aqui trabalham em 

primeiro lugar, que nós nunca pensamos no nosso ego, de querer ser mais ou ser menos um do 

outro, mas que a gente sempre possa pensar no coletivo para o município, então é o que nós 

desejamos. Quero agradecer a todos vocês, por ter me acolhido como Presidente nesse biênio 

2021/2022, que nós possamos juntos, todos, fazer um ótimo trabalho para o bem, que nem eu 

falei, do nosso município. Então eu agradeço a presença de todos, a paciência de todos, por ter 

nos escutado num dia, domingo, primeiro de ano, muitos deixaram dos seus afazeres, dos seus 

passeios para estarem aqui, nos proporcionando esse, diria, um dia inesquecível para nós, né? 

Muito agradecido e obrigado! 

Então, depois de todos os protocolos sendo atendidos, damos então, agora, vamos fazer o 

encerramento então dessa sessão. Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, 

declaro encerrada a sessão solene de instalação da Câmara de Vereadores da legislatura 

2021/2024, e a posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Muito obrigado a todos e tenham todos um 

bom dia! Agora, eu convido que fiquemos de pé então para o encerramento com o Hino 

Nacional, desculpe, o Hino de Flores da Cunha. (Execução do Hino de Flores da Cunha). Mais 

uma vez então, agradecer a presença de todos! Muito obrigado!  
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