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SESSÃO 2.660 – SOLENE 

30 de setembro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 

sessão solene desse dia 30 de setembro de 2021, de entrega da outorga do título de Cidadão 

Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni. Uma saudação especial ao nosso Prefeito César Ulian, 

Colega Vereadora, aos Vereadores, às entidades aqui representadas, ex-vereadores, aos 

familiares, amigos e a todos os presentes nesta noite. Então eu convido, agora, a nossa Vereadora 

Silvana De Carli e o Vereador Diego Tonet, representantes da bancada do Progressistas, que 

apresentou a proposta, para que acompanhem nosso homenageado, Senhor Hilário Sgarioni, até a 

mesa principal. (Homenageado é conduzido à mesa principal). Então compõem a mesa principal 

então o Excelentíssimo Senhor Prefeito César Ulian e o nosso homenageado da noite, Senhor 

Hilário Sgarioni. 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 ao Secretário, Vereador Angelo Boscari Junior, que nomine as autoridades aqui 

presentes e/ou representadas, que nos prestigiam nesta sessão solene e que cite algumas 

correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JÚNIOR: Boa noite a 

todos! Lista de autoridades sessão solene: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal César 

Ulian, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores Clodomir José Rigo, 

Ilustríssimos Senhores representantes do Clube Independente Angelica Lavoratti Bassanesi e 

Luiz Andrighetti, Ilustríssima Senhora Presidente do Lions Clube de Flores da Cunha Elci 

Salvador, Ilustríssima Senhora Presidente dos Amigos de Sospirolo Maria de Lourdes Stuani 

Fontana, Ilustríssimo Senhor Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, Ilustríssimo Senhor 

Subprefeito de Otávio Rocha Bruno Debon, Ilustríssima Senhora Diretora de Cultura Natalina 

Francisconi, Ilustríssimo Senhor Procurador do Município Fernando Foss; Ilustríssimo Senhor 

Diretor do jornal O Florense e representante da Banda Florentina, Carlos Paviani.  

LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

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

parabeniza o Senhor Hilário Sgarioni, pela justa e merecida homenagem de Cidadão Benemérito 

de Flores da Cunha, e a bancada Progressista, pela indicação. 

Ofício do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, Senhor César Ulian, que parabeniza o Senhor 

Hilário Sgarioni, pela justa homenagem desta Casa Legislativa como Cidadão Benemérito de 

Flores da Cunha, e também a bancada Progressista em indicar seu nome para o título.  

Ofício da Presidenta do Lions Clube Flores da Cunha, Senhora Elci Lucia Stuani Salvador, que 

parabeniza o Senhor Hilário Sgarioni, pela honrosa e merecida homenagem de Cidadão 

Benemérito, e externa eterna gratidão pelos 45 anos dedicados ao servir em toda a comunidade 

flores-cunhense.  

E-mail do Senhor Floriano Molon, que cumprimenta a iniciativa da Câmara de Vereadores em 

homenagear um de seus grandes amigos, seu líder, sempre entusiasmado e que acolhe a todos 

indistintamente, o Senhor Hilário Sgarioni, como Cidadão Benemérito de Flores da Cunha, e 

parabeniza pela homenagem. 

Ofício do Presidente da Banda Florentina, Senhor José Luis Guarese, que parabeniza o ilustre 

fundador, pelo merecidíssimo título de Cidadão Benemérito de Flores da Cunha, e agradece por 

todos os serviços prestados à banda e a toda a comunidade de nossa cidade.  

E-mail do Presidente da Sociedade Recreativa Aquarius, Senhor Darci Cavagnoli, que 

encaminha ofício parabenizando os Vereadores desta Casa Legislativa, pela justa honraria de 
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Cidadão Benemérito de Flores da Cunha concedida ao Senhor Hilário Sgarioni, e externa a 

gratidão de todos os funcionários e associados que conviveram enquanto esteve à frente da 

entidade.  

Ofício do Presidente Executivo do Grêmio Esportivo Independente, Senhor Renato Cavagnoli, 

que parabeniza esta Casa Legislativa, pela justa homenagem de Cidadão Benemérito de Flores 

da Cunha ao Senhor Hilário Sgarioni.  

Ofício do Presidente do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública (Consepro) de Flores da 

Cunha, Senhor Giovanni Arraldi Boscatto, que externa sua honra em homenagear o Senhor 

Hilário Sgarioni com o título de Cidadão Benemérito, reconhecendo sua dedicação e seu trabalho 

realizado para a comunidade, conduzindo de forma exemplar e elevando a nossa entidade através 

de sua conduta.  

Ofício do Presidente Municipal do PDT, Senhor Moacir Antônio Matana, e do Líder da bancada 

do PDT, Senhor Angelo Antoninho Boscari Junior, que parabenizam o Cidadão Benemérito, 

Senhor Hilário Sgarioni, pela dedicação e colaboração dos relevantes serviços prestados à 

comunidade florense, e reiteram votos de muito sucesso.  

Ofício da bancada do MDB, através dos Vereadores Ademir Antonio Barp, Carlos Roberto 

Forlin e Vitório Francisco Dalcero, que parabeniza o Senhor Hilário Sgarioni, pela homenagem 

de Cidadão Benemérito de Flores da Cunha, e pelo seu bom exemplo na comunidade florense.  

E-mail do ex-vereador Élio Caetano Salvador, Felipe Alexandre Salvador, e de toda a equipe do 

Posto do Élio, que parabenizam o Poder Legislativo, pela merecida concessão do título de 

Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni, na véspera de completar 83 anos de vida, e 

agradecem pelos ensinamentos de caráter, honra e lealdade nesta caminhada.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. Então, hoje, é uma 

noite muito especial. Especial para nós e com certeza também para a vida do nosso querido 

Hilário, porque neste dia a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha tem a imensa satisfação 

em receber a todos vocês para a solenidade de entrega da outorga do título de Cidadão 

Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni. Dedicação, trabalho e comprometimento narram a 

trajetória do homenageado desta noite: Hilário Sgarioni. Dedicação à família e aos amigos, 

trabalho voluntário em diversas entidades, comprometimento com as causas sociais. Amanhã 

estará completando 83 anos de vida. E é com imensa alegria que, hoje, temos a oportunidade de 

conceder esse título ao Senhor Hilário Sgarioni. Neste momento, convido a todos os presentes 

para acompanharem o vídeo que conta a trajetória de vida do Senhor Hilário Sgarioni. 

(Apresentação de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “Hilário: “Assim, não tem 

quem não me conhece, né, Flores da Cunha, né, eu só não, eu só não cheguei a ser prefeito. Fui 

o resto (ininteligível), mas o resto fui tudo”. Há um dia de completar 83 anos, Hilário Sgarioni, 

hoje aposentado, será homenageado com o título de Cidadão Benemérito em sessão solene na 

Câmara Municipal. Concedido por meio do Decreto Legislativo nº 61, do dia nove de setembro 

de 2021, e assinado pela bancada do Progressistas, o título reconhece os relevantes serviços de 

Sgarioni no setor político e social da cidade. Hilário: “Bom, meu nome é Hilário Sgarioni, 

desde os sete, três anos (ininteligível), eu vim aqui, porque eu vim morar com meu cunhado, né? 

Ele tinha o bar aqui e tal, restaurante, né, e eu vim de pequeno pra ajudar, ajudar a cuidar as 

crianças, né? Aí trouxe meus pais de lá, morar aqui em Flores da Cunha. Aí fiquei na 

rodoviária, né, o bar Central que era, bar, restaurante e churrascaria Central, ficava no fundo 

da rodoviária, né? Depois assumi a gerência da rodoviária, aí vim comprar o cinema, né, que 

era do meu sogro e resto foi indo, né, a história”. Filho de Maria Ortigara e Avelino Sgarioni, 

Hilário nasceu no dia 1º de outubro de 1938, na comunidade de São Roque. Ainda criança, 

mudou-se para o centro da cidade. Casou-se com Marli Pradella (em memória), com quem teve 

duas filhas: Fabiana e Marisilvia, mãe do seu neto Douglas. Hilário: “Nós éramos em dezesseis, 

doze e quatro que meu pai adotou naquela época, né, éramos em 16. E aí foi, foi, foi que hoje 
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estamos em quatro. E a Marli era filha do que era o dono do cinema, o Orestes Pradella. E aí 

foi que namoramos, né, morávamos na cidade, né, e foi, foi, até nós casamos e tal, né, temos 

duas filhas, mas perdi a esposa faz cinco, seis anos, né”? Aos 18 anos, serviu o exército pelo 

Batalhão Ferroviário. Foi um grande entusiasta do comércio central da cidade, quando abriu o 

bar e restaurante Central, a lancheria Dutra, a galeria dos brinquedos Dutra, a galeria dos 

presentes Dutra, a bombonière e o cinema Central. Sgarioni foi também responsável pela 

implantação da rodoviária em Flores da Cunha. Hilário: “Naquela época não, né, como diz, 

quem tinha olho era rei, né? A gente foi adquirindo ideias e tal, aí ficou um tempo, né? Você vê, 

eu sentia que faltava, né, então a gente se aproveitava de fazer as coisas, né, que sempre dentro 

do... Aí depois, eu comprei o cinema que era do meu sogro, né, e aí foi indo, né, foi aumentando 

o cinema e tal, que era cadeira de palha aquela, né, mas ficou tudo com poltrona estofada de 

teatro, né”? Ainda adolescente, quando estudou no São José, foi idealizador da banda da escola 

e a presidiu de 52 a 58. Mais adiante, em 64, ajudou na fundação da Banda Florentina, entidade 

em que atuou por dez anos. Hilário: “A Banda Florentina surgiu aqui nessa, nessa, né? Aí fui 

presidente e conseguimos o terreno que era do Raymundo Paviani, o prefeito, né? Afinal, não foi 

fácil construir a sede e tal, né? Eu tocava o bumbo, que é o tambor feito pra acompanhar as 

músicas, né, mas de música assim não entendia nada”. Sua religiosidade o levou a se dedicar às 

atividades da igreja. Na década de 70, participou do conselho paroquial e idealizou as galerias 

da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, oportunidade em que acompanhou todas as etapas 

do projeto, como diretor de Obras da Prefeitura Municipal. Foi, por diversas vezes, festeiro. E 

quando mais jovem era responsável pela coleta de doações para estes eventos. Hilário: 

“Quando tinha festa, festa Nossa Senhora de Lourdes, então a gente costumava na época passar 

com a bandeira nas casas, né? Então eu era encarregado sempre, eu, mais cinco, seis moças e 

tal, né? E às vezes ia com o sino, né, pra, não tinha essa, todas essas casas aqui também, né, era 

pequeno, mas passava toda a cidade pedindo doação, né, que era pro salão, passava dois, dois 

dias passando um pouquinho porque quando tinha festa”. No esporte, primeiro dedicou-se como 

atleta. No vôlei, foi campeão pelo Grêmio Esportivo São Luís e pela Brigada Militar. No futebol, 

jogou pelo time amador do Grêmio Esportivo São Luís, Grêmio Esportivo Paduense e Palmeiras 

do travessão Carvalho. Em seguida, passou a atuar como dirigente do São Luís, sendo um dos 

responsáveis pela construção da primeira sede da instituição. Foi presidente do Grêmio 

Esportivo Independente, por três gestões (77, 78 e 80), e foi vice-presidente do conselho 

deliberativo do Clube, de 87 a 94, quando a nova sede foi construída. Presidiu o Lions Clube de 

Flores da Cunha por três gestões. Sgarioni atuou, ainda, em quatro edições da Festa Nacional 

da Vindima. Foi presidente da Sociedade Recreativa Aquarius por 33 anos. Por três anos, foi 

presidente do Clube dos 3Ls. Participou, ainda, da direção da Apae e do Consepro. Hilário: 

“Eu não me arrependo, né, de jeito nenhum, né, porque ajudei a todas principalmente as classes 

sociais, et cetera, né? Não teve nenhuma que não ajudei, né, e não me arrependo de ter perdido 

tempo, né? Mas entre o Lions, o São Luis, Independente, Banda Florentina, né, a gente se 

ocupava todo dia, uma coisa ou outra de noite, reuniões, reuniões, reuniões, né? Muito 

gratificante, porque as pessoas reconhecem, né, entendeu? Depois não tenho inimizade com 

ninguém”. Na política, destaca-se sua atuação como vereador, por dois mandatos, de 69 a 72 

pelo Arena, e de 83 a 87 pelo PDS, e como subprefeito do primeiro distrito e mestre de obras, de 

73 a 77, na administração do prefeito Raymundo Paviani. No ano de 83, foi presidente da 

Câmara de Vereadores e participou ativamente, junto com o prefeito Angelo Araldi, da compra 

do imóvel que pertencia aos Irmãos Lassalistas, onde hoje é o Centro Administrativo Municipal. 

Em 2014, foi homenageado como Presidente de honra do Partido Progressistas. Hilário: “Eu 

era aqui em Flores da Cunha, né, dentro do gabinete e tal. Então administrava toda a cidade, 

interior, Nova Pádua que era aqui, Mato Perso, era tudo Flores da Cunha, né, e era tudo 

comigo, né, máquinas, serviços aqui, serviços. Eu gostava muito de obras, ruas e tal, né, 

estradas, a colônia, dar chance pra todos, né, que tivessem liberdade, né, porque tinha lugar que 

não tinha nem isso aí, né, nem tinha ponte, não tinha isso, aquilo, né? E a gente se preocupava 

com isso, né, com as pessoas, né? Não com o capital que a gente fazia, mas sim pra, que as 
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pessoas tivessem dignidade, tivessem seu jeito de ser também, né, e aproveitar, né? Então se 

havia, eu vou abrir porque era do partido tal, partido tal, não! Era uma comunidade só e deu, 

né”? Nas paredes, os retratos das memórias narram seus feitos e reconhecimentos. Logo, o 

título de Cidadão Benemérito também vai ornamentar a galeria de Seu Hilário Sgarioni. 

Hilário: “Ah! Você me deu um susto. Me deu um susto! Eu não sei se eu mereço, né, mas afinal, 

né, o que que eu vou dizer, né? Eu não vou dizer que não merecia, né, me entendeu? Mas foi 

uma coisa assim que me deu um susto, tá? Olha, né, eu só tenho que agradecer a Deus que me 

deu essa chance, né, entendeu? Vontade tinha, mas faltava o poder, né, de fazer o que a gente 

queria, né? Então fico contente, porque quanta gente que a gente favoreceu, pobres, et cetera, 

gente que não tinha condições nenhuma. Não tinha lugar nem pra sair da entrada, né? A gente 

foi abrindo estradas, né, ruas, né? A gente fica contente com o agradecimento das pessoas, né? 

Então como diz, faça o bem, não olha a quem, né”?”). Que bonita história, né? Então, sendo 

iniciativa da bancada do Progressistas, a apresentação do projeto de Decreto Legislativo, 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores desta Casa, eu convido o nosso homenageado para 

receber das mãos do Líder de bancada do Progressistas, o Vereador Diego Tonet, o Decreto 

Legislativo que institui a homenagem. (Entrega de decreto ao homenageado).  

Então neste momento, eu convido o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal César Ulian, para 

que faça a entrega de uma lembrança ao homenageado. (Entrega de lembrança ao homenageado). 

Com a responsabilidade e orgulho de representar esta Câmara de Vereadores, convido os meus 

companheiros Progressistas, Vereadora Silvana e o Vereador Diego, para me acompanharem 

para passar às mãos do Senhor Hilário Sgarioni o título de Cidadão Benemérito, reconhecimento 

que se faz, através desta Casa, em nome de toda a comunidade florense. (Entrega de certificado 

ao homenageado).  

Agora então, eu convido a Vereadora Silvana De Carli, que faça seu pronunciamento em nome 

dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; nosso Excelentíssimo 

Prefeito César Ulian; nosso homenageado, querido Hilário Sgarioni; nossos Colegas Vereadores, 

comunidade que está aqui presente, as entidades, quem nos assiste em casa; aos familiares, né, as 

filhas do Hilário que estão aqui; e a imprensa também. Nesta noite, tenho a honra de falar, em 

nome desse Poder Legislativo, o qual o nosso homenageado Hilário Sgarioni faz parte da história 

como ex-vereador e ex-presidente desta Casa e, também, por ser o responsável por estarmos 

aqui, hoje, neste local. Hilário foi quem retirou a Câmara de dentro da Prefeitura, dando a sua 

independência como poder constituído e transferindo para o primeiro andar do prédio onde se 

localiza atualmente o supermercado Vermelhão e, posteriormente, para este local, que também 

foi o responsável pelas obras. Na entrada desta sala temos uma placa com o nome do Hilário. 

Falando em placa, quantas placas e quadros será que tem nas paredes do quiosque do Hilário? 

Isso fez lembrar do meu pai, que sempre emoldurava seus certificados que conquistava e que 

também tem esse costume. Sabe por quê? Vocês são de uma geração onde era muito difícil 

conquistar as coisas, por isso, hoje, dão mais valor e se orgulham de guardá-las. Duvido quem 

não se encante ao entrar lá e ver as placas de reconhecimento que obteve nesta linda caminhada e 

as fotos marcantes de diversos momentos principalmente os da política. Falando em política, o 

que seria do nosso partido sem a sua total dedicação? Quanta lealdade você tem com este 

partido, quanta história você trilhou dentro deste partido e quanta inspiração para muitos outros 

que também escolheram ser progressistas. Eu sou uma dessas pessoas, que sempre me espelhei 

em você principalmente na lealdade. Nosso coração é 11. Tenho várias recordações de nossa 

caminhada juntos. Um episódio, na época da juventude, em que fizemos um levante porque 

queríamos fazer parte da executiva, tu lembra, Hilário? E lá estava você, sempre conciliador, 

paciente, conseguia sempre unir e agregar, e principalmente era amigo. E falando em amigo, 

quem não conhece o Hilário, não é mesmo? Amigo de todos, nunca fez inimizades com 

ninguém, sempre muito prestativo e dedicado. Nos últimos dias, percebemos o reconhecimento 
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da cidade através das redes sociais e da imprensa falando de você e comentando o quanto você é 

especial e querido por esta população. População que tem o privilégio de conviver contigo e, 

também, todas as pessoas que passaram por ti nas diversas entidades onde se doou, trabalhou, 

dedicou anos e anos de sua vida, como vimos neste lindo vídeo apresentado. Cada uma delas, 

sem dúvida, conheceu uma parte do Hilário. Eu tive a oportunidade de conhecer também a parte 

que ele mais gosta, que é fazer obras, não é mesmo, Hilário? Na época em que trabalhamos 

juntos, na Aquarius, eu vi o quanto amor e dedicação ele tinha por aquele lugar, cuidava como se 

fosse a sua casa, sempre fazendo novas obras, deixando tudo sempre organizado e lindo para os 

associados. Mas tem a parte social, também que é seu forte. No Lions era o guardião. Quem 

chegava nas reuniões, lá estava ele, sereno, tranquilo, a postos para sempre servir. Como eu, tem 

outras pessoas que possuem essas recordações de ti e quero trazer algumas aqui hoje, 

compartilhar com todos vocês. A Rosma disse assim: “Sempre disse pro Hilário que ele é meu 

segundo pai. Uma das tantas coisas que eu sou grata ao meu partido são as amizades 

conquistadas ao longo dos anos e o Hilário foi e ainda é um amigo e parceiro para todas as 

horas. Um pouco mais limitado agora, por causa da pandemia, mas é aquela pessoa que 

sabemos que está lá, na Borges, que podemos contar”. A Jaque Isoton: “Ah, o Hilário é um doce 

de pessoa. Como não lembrar de quando o conheci? Chegou alisando os cabelos para baixo e 

dizendo, tu vai ficar no comitê? Seja bem-vinda! E disse que seria um trabalho tranquilo e que 

se precisasse, era só contar com ele. Pessoa super do bem, animado, muito sábio. Ícone em 

Flores, certamente merecedor de muitos méritos”. O Toninho Conz: “Mais do que o Hilário, 

com sua calma, serenidade, sincero, era o nosso alicerce. Com ele, sempre fomos aprendendo, 

colhendo boas maneiras, boas atitudes. Hilário é o nosso braço forte. Todos nós temos o maior 

respeito por ele”. A Bruna Marini: “Quem não conhece o Hilário? Assim como o nome já diz, 

ele é hilário. Sempre sereno e tranquilo, Hilário observa o movimento do centro da cidade de 

primeiro plano. Quem, ao passar pela Borges, nunca viu o Hilário em frente à sua residência? 

Lembro dele na missa das 18, discreto, sempre sentado no mesmo banco. Hilário, és merecedor 

desta homenagem, por tudo que representa para o nosso município”. O Diego Tonet: “Lembro 

de quando visitamos o Hilário na campanha e ele ficou muito feliz e, na oportunidade, até 

adesivaram o Duque”, né, Hilário? O Felipe Salvador: “O Hilário dedicou uma vida 

praticamente ao público, seja com seus negócios, no voluntariado ou na política. Mas o que 

sempre me marcou foi o carinho e a atenção com que ele sempre tratou a todos independente de 

cor, credo ou posição política e social, sempre foi muito cortês e solícito com todos. Para mim, 

em especial, um grande amigo e conselheiro. É importante esse reconhecimento público”. O 

Bertinho: “Quando falamos do Progressistas, nos reportamos à pessoa do Hilário”. Beto Finger: 

“Muito merecido e justo. Nosso amigo e companheiro Hilário merece”. A sua afilhada Sinara 

Costa: “A vida é feita de momentos, momentos felizes. Foi assim que cresci, ouvindo meus pais 

falando de ti. Foram agraciados com a sua amizade, a qual eram inquilinos e tornaram-se, além 

de amigos, compadres. E, com o nascimento da filha Sinara, escolheram como padrinhos de 

batismo. Parabéns, padrinho, pela pessoa que és, pelo seu empenho e com a comunidade, por 

todo o carinho e atenção dispensado à família”. Bruno Debon: “O Hilário sempre foi o meu 

conselheiro, como gestor na Corsan e como presidente do hospital. Sempre me transmitiu 

segurança além da grande amizade”. Daniel Gavazzoni: “Hilário sempre foi o alicerce forte do 

partido. Companheiro e amigo, meu fiel escudeiro, parceiro de tantas caminhadas, nosso 

Presidente de honra”. O Seu Elso Ferronatto: “Como seria bom estar presente neste amigo de 

sempre, sempre do mesmo partido. Somos amigos de longa caminhada. Vivemos da paz de cada 

dia, amigos de valor, temos respeito, sorrisos, abraços e presença”. E a Giovana Ulian: “Hilário 

fazia as coisas difíceis parecerem fáceis. No caos, ele transmitia serenidade, uma calma que nos 

fazia acreditar que nada era impossível. Ele foi vitrine no passado, assumindo o palco muitas 

vezes. Desde que eu conheci dentro do Progressistas, ele foi bastidor. Quantos conseguem 

assumir papéis tão distintos e, ainda assim, serem fundamentais? Esse é o Hilário”. Bom, além 

de todas essas pessoas, certamente muitas outras gostariam de falar aqui neste momento de ti, 

Hilário. Então eu não tenho como falar mais, não vou me estender demais, mas essas histórias 
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nos emocionam, nos enchem de orgulho, nos motivam a trilhar caminhos do bem e temos muito 

a aprender contigo, Hilário! Não posso deixar de parabenizar a tua família, que sempre esteve 

contigo nos momentos bons e nos difíceis também. Sei o quanto faz falta a sua companheira de 

vida, mas com certeza eles se orgulham deste legado e desta pessoa maravilhosa que és. 

Carregue em seu coração somente o sentimento de amor, ele é maior que tudo. Em nome do 

Poder Legislativo, digo que é uma honra esta Casa prestar a homenagem de Cidadão Benemérito 

a Hilário Sgarioni, uma pessoa trabalhadora, honesta e incansável nas causas sociais e políticas. 

Parabéns, Hilário! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana, representando todos 

os Colegas Vereadores. Nesse instante então, eu passo a palavra ao nosso Excelentíssimo Senhor 

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

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite a todos! Saúdo o Presidente desta Casa, 

Clodo Rigo; em seu nome também, Vereadora Silvana, obrigado pelo pronunciamento; em seus 

nomes, todos os demais Vereadores também, desde já, agradecendo pela votação positiva na 

homenagem do nosso querido, eterno, sempre lembrado Hilário. Nosso cumprimento muito 

especial ao Senhor. Acredito que através também deste vídeo, Shamila, parabéns, mais uma vez 

consegues extrair a essência das pessoas através da captura dessas imagens. Também quero 

cumprimentar a todos os que se fazem aqui presentes, membros partidários, membros das 

entidades, das associações, membros que trabalharam também junto com o Hilário ao longo 

deste período, todos vocês. Também à família, obrigado pela presença, pelo suporte sempre de 

vocês também nas causas que sempre envolveram o nosso Hilário. E o Hilário a gente tem que 

cuidar, porque daqui a pouco ele começa a fazer assim, ó, né, Hilário? Ele começa a levantar, 

começa a se, vamos que está na hora! Alguém que valoriza o tempo, né, Hilário? E com certeza, 

desta forma, também foi com que ele pode construir tudo que ele construiu. Parece, Hilário, que 

tu tens uns 120 anos, pela trajetória que apareceu aí, de todos os feitos, de todos os 

envolvimentos, e foram tão distintos! Na área esportiva, imagina o Hilário jogando vôlei, né, 

Hilário? Que legal! Não sabia desta, desta qualidade também! Vamos, podemos fazer uma dupla 

ainda, Hilário, quem sabe! Seja na parte esportiva, na parte cultural, na parte da inovação, de 

trazer coisas novas ao município, ele percebia, né, no vídeo ele falou, percebia a falta e ia atrás 

de conseguir uma forma de realizar. E aí, ele sempre com seu jeito, também me chamou muita 

atenção, né, que ele não tem inimizade com ninguém. Que bom chegar nessa altura da vida e 

poder dizer isso, num mundo tão competitivo que nós temos, num meio, né, inclusive político, a 

gente conseguir amenizar e ter um bom relacionamento com todos. Isso acho que é um dos 

maiores méritos que o senhor também construiu ao longo de toda a sua vida. Amanhã completa 

83 anos. Que trajetória! E quem não conhece o Hilário, né? É só a gente falar do penteado, que 

todo mundo sabe, ou do Palio, ou do Independente, ou do Aquarius, ou das entidades. Como é 

bonito, Hilário, ver a marca que o senhor deixou em Flores da Cunha! Infelizmente não foi 

prefeito, mas foi subprefeito, né, está quase ali, ó! Que bom que o senhor também esteve 

presente, né, Carlos, na administração do nosso Paviani, querido e também inovador prefeito que 

construiu muitas coisas, nas obras também que o senhor esteve ao lado; obras que são úteis e 

importantes até hoje, obras que são as mais significativas no município principalmente as que 

não aparecem, né; as obras do esgoto que nós temos, hoje, em Flores da Cunha, grande parte 

foram executadas no mandato do seu Paviani, onde o Hilário também esteve presente. Então 

como é bonito nós chegarmos, né, nos nossos 80 anos, com uma trajetória tão bonita e tão cheia 

de significado, cheia de ações. O senhor reforçou que tinha a preocupação com as pessoas, se 

realizava por estar fazendo o serviço às pessoas. E o senhor não precisa se envergonhar em sentir 

orgulho disso também, porque não é pra qualquer um. Com certeza a trajetória nos inspira, nos 

eleva, nos desafia também nós a sermos melhores a cada dia e buscarmos sempre o bem comum, 

buscar sempre valorizar e cuidar das pessoas. Então fica aqui, em nome do Poder Executivo, de 

um Prefeito do teu partido, quase 50 anos depois, tens também essa, essa graça de ter o teu 

partido à frente da Prefeitura e, com certeza, contaremos muito com o senhor ainda, em cima dos 
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conselhos. E o Hilário sempre me tratou muito igual. Quando eu era lá da juventude, ele me 

tratava de uma forma; quando eu era candidato, me tratava da mesma forma; quando eu fui 

vereador, me tratou da mesma forma; e quando fui Prefeito, como estou Prefeito, me trata da 

mesma forma. Não vem puxar saco, não vem fazer diferença nenhuma! Esse é o Hilário, uma 

pessoa que trata todos de forma igualitária. Então fica aqui, mais uma vez,  a minha gratidão 

enquanto pessoa, enquanto a minha família, enquanto ao Progressista e, também, enquanto ao 

município de Flores da Cunha a nossa gratidão, por tudo que o senhor construiu e ainda vai fazer 

pelo nosso município. Nossa gratidão, muito obrigado mesmo! E, de antemão, já parabenizando 

pelo aniversário de amanhã. Então muito obrigado, e muito obrigado também a todos que estão 

aqui, os que nos acompanham também pelas redes sociais, obrigado por estarem prestigiando 

este grande homem, né, embora de estatura não tão grande, né, Hilário, mas até vôlei jogou. 

Então parabéns, Hilário, e nossa gratidão mais uma vez. Obrigado a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Prefeito, pelas palavras! Então, agora, 

chegou no, o melhor momento da noite, de nós podermos ouvir das palavras do nosso 

homenageado, considerações, usando a tribuna, que o senhor conhece muito bem, que já esteve 

nessa Casa, por duas legislaturas, conhece muito bem o uso desse microfone. Então eu passo a 

palavra pro nosso homenageado, o Senhor Hilário Sgarioni. 

SENHOR HILÁRIO SGARIONI: Boa noite a todos! Que saudade dos meus 18! Mas, enfim, 

estamos aí! Bem emocionado, mas tudo bem, entende, porque hoje é um dia muito importante na 

minha trajetória, receber com esta homenagem um presente muito especial de aniversário. 

Amanhã completo 83 anos, com a certeza com o dever de cidadão cumprido e ter feito tudo por 

amor. Em todos os desafios assumidos, sempre trabalhei com dedicação, às vezes deixando a 

minha família de lado, mas sempre pensando no melhor para o município. Sempre construí e 

contribuí melhor forma possível para o progresso de Flores da Cunha e recebo esta homenagem 

com muita gratidão. Hoje só tenho a agradecer e agradecer a minha família, pelo apoio de 

sempre, especial minhas filhas Fabiana, Marisilvia e meu neto Douglas. Infelizmente há cinco 

anos (ininteligível) minha esposa. Progressistas, qual hoje, sou Presidente de Honra. Agradeço o 

reconhecimento da Vereadora Silvana De Carli, dos Vereadores Clodo Rigo e Diego Tonet, e do 

Prefeito Municipal, que muito me orgulha, meu amigo, que posso dizer, César Ulian. Agradeço 

às mensagens recebidas das entidades que prestigiam esta solenidade. Tudo que sempre fiz por 

amor e por ser inquieto e por querer sempre a nossa cidade cada vez melhor. Agradeço com 

todos, muito obrigado e desculpe minha maneira de ser, porque o nervosismo e a idade me fez 

chegar, né? Então que eu peço a vocês perdão, por não poder me expressar. E quero 

cumprimentar meu amigo Paviani, né, pelo seu pai, que foi meu professor, trabalhamos juntos, 

ele como prefeito, eu secretário de Obras. Então, Carlos, meus parabéns a vocês e à família! E a 

todos, me desculpem, porque eu não tenho mais, depois se fosse falar por primeiro, tudo bem, 

mas chegar por último, depois dessas pessoas que falaram bem, que que eu vou falar, né? 

Tiraram tudo que eu queria, então não adianta! Então eu tenho que dizer muito obrigado! Me 

deram uma garrafa lá, antes, eu pensei, digo, vou tomar um vinho, né? E não é, né? Abre o 

vinho, mas tem que ter o vinho, né? Então me desculpe a minha brincadeira, né? Minha gratidão. 

Que deus abençoe a todos vocês e a vossas família. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: É na simplicidade que saem as verdades, né? 

Parabéns o nosso ilustre! O Poder Legislativo de Flores da Cunha sempre estará aberto a 

homenagens a pessoas, que tomando como exemplo o nosso querido Cidadão Benemérito, o 

Senhor Hilário Sgarioni, dedicam parte de suas vidas em benefício da comunidade. Desejamos 

que esta homenagem confirme a gratidão, o respaldo e o reconhecimento que a comunidade tem 

com o senhor, que é um cidadão que sempre buscou o bem e trabalhou pelo progresso de nossa 

querida Flores da Cunha. E já que amanhã o Hilário estará aniversariando, peço que cantamos 

juntos os parabéns a ele. Então eu convido a todos pra nós cantarmos os parabéns para os 83 

anos do nosso amigo Hilário. (Execução do canto de parabéns). Então, eu quero agradecer aos 
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Senhores Vereadores, à Vereadora, à imprensa aqui presente; em especial, aos colaboradores 

deste Poder Legislativo; às senhoras e senhores, aos familiares e amigos do homenageado aqui 

presentes, e aos que nos prestigiam pelo Facebook nesta noite. Agradeço especialmente ao 

Senhor Hilário Sgarioni, por permitir que todos juntos celebrarmos esta homenagem. Agora eu 

convido então a todos para nós, de pé, entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de 

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

Então, representando a Câmara Municipal, também quero deixar aqui primeiro nosso 

agradecimento ao Hilário, por ter aceito que nós, como vereadores, pudéssemos fazer esta 

homenagem, que é um dos, das coisas que os vereadores, que a Câmara de Vereadores pode 

fazer para as pessoas. E sempre é importante a gente poder homenagear, reconhecer enquanto a 

pessoa está junto de nós, pra poder receber o carinho que as pessoas têm, como retribuição a todo 

trabalho que foi desenvolvido nesse, nessa sua pequena estada aqui junto com nós. Acho que é 

importante nós, como políticos, termos como exemplo o Seu Hilário. Ele já passou nessa Casa e 

mesmo assim continua sendo a mesma pessoa, trazendo para nós uma maneira fácil de viver, de 

que a convivência humana, independente das nossas decisões, dos nossos partidos políticos, do 

nossos, quem sabe nossos times de futebol, nossa religiosidade. Então acho que é um legado 

importante, agradecer imensamente ao Hilário, por nos transmitir esse modo bom de viver. Mais 

uma vez então, muito obrigado, Seu Hilário! Então informo a todos que o vídeo contando a 

história do nosso homenageado estará disponível no Youtube e no Facebook da Câmara de 

Vereadores. E as fotos feitas então nesta noite estarão disponíveis para serem baixadas no site e 

na página do Facebook a partir da tarde desta sexta-feira, dia 1º de outubro, dia do aniversário do 

nosso homenageado. 

Então agradecendo a proteção de Deus, a presença de todos vocês, o carinho, a dedicação que 

todos amigos, familiares tiveram com o nosso amigo, prestigiando essa homenagem, a imprensa 

também aqui presente, declaro encerrada essa sessão solene desse dia 30 de setembro de 2021. 

Uma boa noite a todos! Tenhamos todos nós uma boa semana e, mais uma vez, parabéns ao 

nosso homenageado! Então boa noite a todos e obrigado.  
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