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SESSÃO 2.702 – SOLENE 

12 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 12 de maio de 2022, em homenagem aos 50 anos 

da Sociedade Recreativa Aquarius. Compõem a mesa principal: Excelentíssimo Senhor Marcio 

Rech, Vice-Prefeito Municipal; Ilustríssimo Senhor Darci Cavagnoli, Presidente da Sociedade 

Recreativa Aquarius. Convido a todos para que, de pé, entoemos o Hino Nacional Brasileiro, 

letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva. (Execução do 

Hino Nacional). 

Boa noite a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos, nesta noite especial. Solicito ao 

Primeiro Secretário, Vereador Ademir Antonio Barp, que nomine as autoridades aqui presentes 

e/ou representadas, que nos prestigiam nesta sessão solene e que cite as correspondências 

recebidas por ocasião desta solenidade. 

SECRETARIO VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite a todos! Gostaria de 

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

Prefeito Municipal Márcio Rech, Ilustríssimo Senhor Presidente da Sociedade Recreativa 

Aquarius Darci Cavagnoli, Ilustríssimo Senhor Comandante da Brigada Militar de Flores da 

Cunha Capitão Daniel Tonatto, Ilustríssimo Senhor Presidente da Apae (Associação dos Pais e 

Amigos dos Eexcepcionais) Eduardo Sgarioni, Ilustríssima Senhora Representante do Centro 

Empresarial Rochele Antoniazzi, Ilustríssimo Senhor Presidente do Sindicato da Indústria, 

Construção Civil e do Mobiliário Adauto Souza Lima, Ilustríssima Senhora Presidente do 

Circolo Vicentini Margarete Barfknecht, Ilustríssima Senhora Representante da Rádio Solares 

Bruna Picinini, Ilustríssimo Senhor Segundo Diretor Geral do Lions Distrito RB7 Valner 

Salvador. Neste momento passo a citar as correspondências recebidas por ocasião desta sessão 

solene. Ofício nº 130/2022, do Prefeito Municipal César Ulian, que informa que não poderá estar 

presente nesta solenidade devido a compromisso já assumido anteriormente e que o Vice-

Prefeito Márcio Rech estará representando-o, e parabeniza o Senhor Darci Cavagnoli, pela justa 

homenagem recebida pela Câmara de Vereadores aos 50 anos da Sociedade Recreativa Aquarius, 

que com dedicação oferece à comunidade a oportunidade de desfrutar deste espaço receptivo e 

aconchegante, proporcionando momentos especiais e únicos, e deseja sucesso em todos os seus 

empreendimentos. Ofício nº 003/2022, dos Vereadores do MDB, Senhores Carlos Roberto 

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

Legislativa pela sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação da Sociedade Recreativa 

Aquarius, comemorados no dia 1º de maio, em especial àqueles que perceberam que a 

constituição de uma sociedade seria um marco para Flores da Cunha, e ressaltando que a 

construção de uma sociedade sólida se concretiza quando seus membros interagem de forma 

significativa, com profunda compreensão uns dos outros, compartilhando os mesmos propósitos 

e gerando senso de pertencimento. Ofício nº 24/2022, do Presidente do Partido Progressista 

Florense, Senhor Vereador Clodomir José Rigo, que parabeniza a Câmara de Vereadores pela 

homenagem concedida à Sociedade Recreativa Aquarius, em celebração aos 50 anos de sua 

fundação, especialmente a todos os fundadores, os sócios e ao então Presidente, Senhor Darci 

Cavagnoli; ao Vice-Presidente Administrativo Financeiro, Senhor Anderson Seco Tholoza; ao 

Vice-Presidente de Esportes, Senhor Rodrigo Molon; à Vice-Presidente Social, Senhora 

Angélica Lavoratti Bassanesi; e à Vice-Presidente de Patrimônio, Senhora Maria Branchini da 

Silva, pelos serviços prestados por esta sociedade que tanto faz em prol do esporte e da 

promoção do bem-estar dos nossos munícipes. Ofício nº 013/2022, do Líder da bancada do PDT, 

Senhor Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que parabeniza a Câmara de Vereadores 

pela realização da sessão solene em homenagem ao cinquentenário de fundação da Sociedade 

Recreativa Aquarius, em especial à diretoria, aos associados e a todos aqueles que já fizeram e 

fazem parte desta sociedade, pelo legado construído ao longo destes anos, desejando votos de 
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muito sucesso, e parabenizando também pelo lançamento do livro “Temporada de Ouro – 50 

anos da Sociedade Recreativa Aquarius”, que relata toda a trajetória da sociedade desde a sua 

fundação. Ofício nº 01/2022, da Líder da Bancada dos Republicanos, Senhora Angela Maria 

Machado Cardoso; e do Presidente do Partido Republicanos de Flores da Cunha, Senhor Luis 

Fernando Rosa, que parabenizam a Sociedade Recreativa Aquarius pela homenagem recebida 

nesta Casa Legislativa, em sessão solene, pela passagem dos seus 50 anos de fundação. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Esta homenagem foi proposta 

pelo Vereador Vitório Francisco Dalcero, com o intuito de condecorar o cinquentenário de 

fundação da Sociedade Recreativa Aquarius no município. Em 1º de maio de 1972, nascia a 

Sociedade Recreativa Aquarius, que iniciou suas atividades com o objetivo de proporcionar um 

local de lazer para Flores da Cunha. Desde sua fundação, a associação oferece em sua sede 

campestre um espaço de recreação, bem-estar e convívio. Ao longo de sua história, melhorias 

foram estruturadas, especialmente, na área esportiva. O clube conta, hoje, com mais de três mil e 

cem associados e é um espaço único para lazer, convívio social e prática de esportes. Sua história 

de 50 anos é narrada no livro escrito pelas jornalistas Camila Baggio e Danúbia Otobelli, com 

assessoria do Presidente da Aquarius Darci Cavagnoli e editorado pela Agência Positiva. 

Convido, neste momento, os presentes para assistirmos ao vídeo institucional da Sociedade 

Recreativa Aquarius, que retrata a sua trajetória nestes 50 anos. (Apresentação do vídeo, através 

da televisão, com o seguinte texto: No início da década de 1970, Flores da Cunha oferecia 

poucas opções de lazer. Foi por isso que, em janeiro de 1972, um grupo de amigos começou a 

discutir a ideia de fundação de um clube campestre. Em 1º de maio de 1972, nascia a Sociedade 

Recreativa Aquarius. Cinquenta e nove pessoas adquiriram o título e o espaço, com piscina, às 

margens da ERS-122, foi comprado. Iniciava uma história repleta de encontros familiares, 

banhos de piscina, churrascos entre amigos e jogos esportivos. Depoimento Odacyr Luiz Busetti: 

“Eu sou Odacyr Luiz Buzetti, idealizador que, junto com outros 59, completando 60 pessoas, que 

acreditaram no meu ideal de formar uma sociedade campestre. Fui premiado por eles terem 

acreditado em mim. Fui o primeiro presidente. Evidentemente, por ter sido o idealizador, me 

premiaram com a presidência, mas sempre tive o apoio, muito grande, de todos eles. Foram 

pessoas excelentes, competentes, que acreditaram no desenvolvimento da sociedade. E de 

chegar a este ponto que nós chegamos hoje, ao completar 50 anos, as Bodas de Ouro e ver a 

felicidade destas pessoas todas que frequentam aquele local! Evidentemente, que, no começo, 

foram anos difíceis, porque não havia dinheiro, nós tínhamos que pensar em várias maneiras, 

pensar em sociedade. Mas, graças a Deus, tudo deu certo e hoje eu me sinto feliz em ver aquelas 

crianças que, antigamente, tomavam banho naquelas piscinas, hoje são avós, tem netos e 

bisnetos, brincando naquele local. Olha, isso dá uma alegria tremenda em mim! Porque vejo 

que o resultado foi positivo e, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque aqueles todos que deram 

continuidade ao nosso trabalho inicial também foram muito competentes! Todos eles! A certeza 

absoluta que a Sociedade Recreativa Aquarius vai ficar cada vez melhor e cada vez maior. Da 

minha parte, muito obrigada a todos aqueles que me apoiaram e acreditaram em mim! E que a 

Sociedade continue sendo aquela bela sociedade que sonhamos! Acho que chegamos nesse 

ponto! Obrigado!” A cada passar de temporada, a infraestrutura da Aquarius ia se aperfeiçoando. 

Na década de 1980, inúmeras melhorias surgiram, além da criação do primeiro departamento 

esportivo, o Departamento de Bochas. Diversos eventos eram realizados na sede social, 

considerada referência para o município. Depoimento Maximiliano Bulla:“Quando nós 

começamos, sempre foi lutado e sempre fomos bem, dentro das nossas forças, né? Porque, no 

nosso tempo, também nos puxamos a rede elétrica trifásica e tivemos que comprar um 

transformador e botar dentro da Aquarius e doar para a CEEE, como era de costume. O lugar é 

bom demais! Mato, e piscina, e... Então foi feito aquilo que a gente tinha alcance! A verba para 

gastar é que era a dificuldade, né? E tudo estava para começar. Mas começamos. No meu 

tempo, até lembramos, esses dias, eu e o Paulo Coradi lá, diz ele ‘bah, lembra, Bulla, que 

fizemos jantar dançante, que era sempre um sucesso, era coisa espetacular, tu não se via a hora 
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que viesse. Agradeço aqueles que começaram, que foi o Odacyr Busetti e companhia. Eu desejo 

mesmo que se mantenha. Porque eu estou no fim da corrida, mas, quem fica, meus filhos, netos e 

bisnetos, eles devem aproveitar, né?” Apesar das dificuldades econômicas, a convivência social, 

os laços afetivos, o contato com a natureza, a prática de esportes e os momentos de lazer eram 

marcantes. No resplandecer, sonhadas benfeitorias passaram a ser construídas, como a piscina 

térmica e a academia. Aos poucos, o quadro social se ampliava e novas modalidades esportivas 

surgiam. O tênis ganhou adeptos e se tornou um dos esportes mais requisitados. Hilário Sgarioni: 

“Bem eu sou Hilário Sgarioni, ex-presidente do Aquarius por 32 anos. Muitas saudades, de 

tanto a gente trabalhar por amor, não só para a sociedade, por amor às pessoas, à juventude e 

às crianças daquela época, que tiveram a sorte, construído uma sociedade. A história de Flores 

da Cunha só nos deixa alegre! Fica se lembrando das coisas boas que a gente fez... Sempre lutei 

para fazer o bem! Isso que queria, ter compromisso! Então o que eu desejo ao Aquarius é que 

continue. Continue, que melhore sempre! O Odacyr foi meu grande ídolo, é um homem que 

muito sono perdeu pra pensar no Aquarius e pensar no bem da sociedade.” Os anos tinham sido 

de obras, cautela e desafios constantes. Novas mudanças aportaram no horizonte e trouxeram 

novas conquistas. Surgiram quadras de tênis cobertas, novos espaços de lazer e uma usina 

fotovoltaica. O clube organizava sua área esportiva, que a cada dia ganha mais destaque. Deonir 

José Zulian, “Meu nome é Deunir José Zullian, sou sócio da Sociedade Aquarius há muitos 

anos. Venho aqui, neste momento, parabenizar a todos nós, parabenizar a família Aquarius, 

pelos 50 anos de existência, e agradecer aos fundadores que tiveram esta iniciativa de 

oportunizar Flores da Cunha a ter uma sociedade como nós temos hoje! Agradecer as pessoas 

que confiaram em nós, pelo trabalho frente ao conselho deliberativo, que a gente foi, no 

executivo, que a gente foi também; agradecer as pessoas que confiaram duas vezes presidente, 

cinco anos no executivo, presidente do deliberativo também; fui um ano na administração, junto 

com o executivo também no nosso clube. E a gente sente que o Clube Aquarius, hoje, ele tá 

assim num patamar excelente na nossa região. A gente ouve de outros clubes que a gente 

participa, mas a gente ouve muito falar da Sociedade Aquarius, por tudo o que ela oferece a 

nossos associados, sempre buscando o melhor, pelo crescimento da sociedades e crescimento 

humano e do bem estar dos associados que procuram a Sociedade Aquarius como uma extensão 

de sua família, da sua casa, enfim, e a Sociedade Aquarius, na verdade, é uma família, é uma 

grande família, que faz parte de Flores da Cunha. Então a gente se sente muito bem dentro do 

Aquarius, com os amigos que a gente faz lá dentro, que a gente fez, que a gente continua 

fazendo. E, nestes 50 anos, torcer e dizer que o clube Aquarius vai completar 100, vai completar 

200 e que a gente não vai mais estar aí, aqui de 100, 200 anos, mas que nossos filhos, as minhas 

filhas, minhas duas filhas são sócias e nossos netos e nossos bisnetos podem fazer parte desta 

sociedade, que nós estamos fazendo parte hoje e que a gente colaborou com nosso esforço, com 

nossa dedicação para o clube crescer e tomar os patamar de deu, que hoje em dia está. 

Agradecer a todos nós aqui presentes, a todos os sócios, a todos os conselheiros que contribuem 

no dia a dia, voluntariamente, os três conselhos hoje fazem trabalhos voluntários; agradecer a 

todos que se dedicam ao clube e todos os sócios que participam e que dão suas ideias para o 

clube crescer e tomar à proporção que está tomando hoje nos 50 anos de aniversário.” Após 

cinco décadas, a história da Sociedade Recreativa Aquarius é alicerçada em uma trajetória 

incrível, de convívio social, jogos esportivos e lazer. Darci Cavagnoli: “Olá! O meu nome é 

Darci Cavagnoli, sou o atual Presidente do Conselho Executivo da Sociedade Recreativa 

Aquarius, juntamente com meus vice-presidentes Anderson Tholozan, administrativo e 

financeiro; Rodrigo Mollom, do esporte; Angélica Lavoratti, do social; Maria Branchini, de 

patrimônio. Nós estamos como Presidentes da Sociedade Recreativa Aquarius no ano do seu 

cinquentenário. Para nós, temos essa satisfação e essa honra de sermos Presidentes numa época 

tão importante, numa época tão especial que nós vivemos, por foça da pandemia, por termos 

que contornar bastante situações, que se fazem presentes na vida das pessoas. No entanto, nós 

estamos fazendo um esforço muito grande, no sentido de tornar mais agradável, tornar mais 
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satisfatória a presença dos associados e seus dependentes nas dependências da Sociedade 

Recreativa Aquarius, participando de todas as atividades, exercendo todos os seus direitos e 

também as suas obrigações e colocando todas as dependências dentro das condições, para que o 

associado se sinta confortável e frequente a sociedade com bastante harmonia, tolerância e 

paciência.” Hoje, o clube se perpetua no propósito de oferecer qualidade de vida e bem-estar aos 

seus associados. A cada temporada as energias se renovam. E essa é a nossa temporada de ouro). 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Sem dúvidas, um belo vídeo! 

Parabéns a todos os envolvidos e parabéns à sociedade! O lazer, dentre outras características, 

cumpre um papel educativo, em virtude de suas inúmeras possibilidades, pois pode proporcionar 

ao indivíduo socialização, desenvolvimento cultural, intelectual e físico; capacidade crítica e 

transformadora de uma realidade; e, ainda, incentiva a criatividade. Neste momento, com a 

responsabilidade de representar esta Câmara de Vereadores, faço um reconhecimento à 

Sociedade Recreativa Aquarius, parabenizando todos os seus fundadores, sócios e colaboradores, 

pela construção desta opção de lazer no município, que, há 50 anos, proporciona momentos de 

diversão aos seus associados e familiares! Convido o Senhor Darci Cavagnoli, Presidente da 

Sociedade Recreativa Aquarius, para que se dirija à frente da mesa principal para receber, de 

minhas mãos e das mãos do Vereador Vitório Francisco Dalcero, o certificado, que representa a 

homenagem desta Casa pelos 50 anos de existência desta sociedade e, também, uma pequena 

lembrança da Casa. (Entrega do certificado). “A Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 

conforme dispõe o artigo 115 do Regimento Interno e a Resolução 054, de 09 de julho de 2013, 

presta homenagem à Sociedade Recreativa Aquarius, pelos 50 anos de fundação. Flores da 

Cunha, 12 de maio de 2022”. Convido o Vereador Vitório Francisco Dalcero, autor desta 

homenagem, para fazer seu pronunciamento em nome de todos os Vereadores que compõem o 

Poder Legislativo Municipal. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite a todas e todos! Saúdo o  

Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Angelo Boscari Junior; saúdo o Vice-Prefeito 

Municipal Marcio Rech; demais Colegas Vereadores; uma saudação especial ao Senhor 

Presidente da Sociedade Recreativa Aquarius, Senhor Darci Cavagnoli e, em seu nome, saudar 

os demais integrantes do Conselho Executivo, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal; saudar os 

ex-presidentes Senhores Odacyr Luiz Busetti, Maximiliano Bulla; e demais pessoas nominadas 

no protocolo, associados, familiares, amigos, colaboradores, imprensa e os que nos acompanham 

através do Facebook. É com muito orgulho e alegria que estou, hoje, usando a tribuna desta Casa 

para, juntamente com meus Nobres Colegas Vereadores, homenagear os 50 anos de fundação da 

Sociedade Recreativa Aquarius, comemorados no dia 1º de maio. São 50 anos de história, 50 

anos de trabalho, 50 anos de cultura, esporte, lazer e entretenimento para seus associados. Sua 

bela história começa a partir de um encontro de amigos: Senhores Odacyr Luiz Busetti, Luiz 

Carlos Pereira dos Santos e Nelson Oswaldo Rigoto, em um bate papo, no bar do Seu Orides, 

lançou-se a ideia da criação de um clube campestre. Com o passar dos anos, a sociedade ganhou 

força e, hoje, possui um quadro de 1231 sócios e 1940 dependentes, totalizando uma comunidade 

de 3171 pessoas. Se hoje Flores da Cunha tem uma sociedade bem estruturada, que leva conforto 

para os associados, devemos isso ao grupo de sócios fundadores, que não mediram esforço para 

alicerçar a sociedade com pilares sólidos, guiados pelos valores éticos e pelo respeito entre seus 

membros e pelos que vieram depois e honraram os princípios da entidade. A construção de uma 

sociedade sólida se concretiza quando seus membros interagem de forma significativa, com 

profunda compreensão uns dos outros, compartilhando os mesmos propósitos e gerando senso de 

pertencimento. Essa boa organização, resultou em notoriedade para a Aquarius em toda a região. 

Temos que agradecer a todos que trilharam este caminho, os que sonharam primeiro com a 

integração e a unidade entre os associados, em favor dos interesses comuns. É importante 

parabenizar e agradecer, em especial, aqueles que perceberam, em 1972, que a constituição de 

uma sociedade recreativa, seria um marco para Flores da Cunha. No início, passaram por 
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momentos de dificuldades e insegurança, mas não desistiram, idealizaram e acreditaram que 

seria possível. Muito foi percorrido, muitos tiveram o propósito, muitos fizeram a estrada e a 

estrada, como sabemos, se faz andando, muitos contribuíram até chegar à credibilidade de hoje. 

Portanto, queremos, nesta noite de celebração, dizer que temos muitas e inúmeras razões, para 

estarmos alegres. Aproveito este momento para destacar uma ação de sustentabilidade que a 

sociedade está realizando. Refiro-me às práticas favoráveis ao meio ambiente, pois a sociedade 

investiu na geração de sua própria energia, através do sistema fotovoltaico e está desenvolvendo 

o projeto de substituição de árvores exótica existentes por árvores nativas, das mais diversas 

espécies. É assim que uma entidade se mantém atualizada, atendendo às demandas de cada nova 

época. Não posso deixar de mencionar novamente os ex-presidentes, que foram os esteios que 

solidificaram esta sociedade, Senhores Odacyr Luiz Busetti, Maximiliano Bulla, Hilário Sgarioni 

e Deonir José Zulian e o atual Presidente, Senhor Darci Cavagnoli, que dedica boa parte do seu 

tempo diário, de forma voluntária, em favor da sociedade. Parabéns, pela iniciativa que deu certo 

e pela continuidade! Tanto que estamos aqui, hoje, 50 anos depois das primeiras reuniões. Esta 

Casa Legislativa parabeniza também os mais de 3000 associados e dependentes e aos 

colaboradores da sociedade, que contribuem diariamente para o seu crescimento e muitos, tenho 

a certeza, possuem gratidão por fazer parte da grande família Aquarius. Parabéns, Sociedade 

Recreativa Aquarius! Vida longa! Muito obrigado, pela atenção de todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor Márcio Rech, Vice-Prefeito Municipal, que, em nome do Poder 

Executivo Municipal, irá fazer seu pronunciamento. 

VICE-PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIO RECH: Muito boa noite a todos! Para mim, uma 

alegria muito importante aqui estar presente num momento tão bonito! Já quero começar 

cumprimentando aqui o Senhor Odacyr. Eu penso como deve ter sido difícil, naquele momento, 

uma decisão e como eu admiro pessoas que tem essa iniciativa, essa coragem de fazer algo 

diferente, de vislumbrar algo no futuro, botar em prática e fazer! Cumprimento, também, aqui, o 

Darci Cavagnoli, atual Presidente. Em nome dele, quero cumprimentar a todos os outros 

presidentes que fizeram parte desta história desse clube. Eu digo cada presidente, com certeza, 

tem a sua importância, é uma pedra que se coloca no momento, é uma ideia que se coloca, é um 

jeito diferente e a gente vê um clube inovando a todo momento. Eu já tive a oportunidade, 

também, de ser fornecedor de tecnologia do Clube Aquários e acompanhar de perto. E a gente vê 

o quanto as pessoas que estão ali buscam, a todo momento, a inovação, a melhoria e até 

buscaram outras soluções mais importantes, mais sofisticadas, pra que pudessem levar também 

um melhor acesso ao clube. Então a gente vê o quanto se investe em cima disso, o quanto cada 

associado, cada colaborador, a diretoria também, sempre muito importante. Quero cumprimentar 

o nosso Presidente da Casa. Em nome dele, cumprimento todos os Vereadores também. 

Principalmente, aqui, também quero cumprimentar a Colega, que está fazendo parte aqui, 

aumentando essa cadeira da mulher na Câmara de Vereadores, né? Vitório, que fez esta bela 

homenagem, bem importante na Câmara de Vereadores. Capitão da Brigada, aqui, fazendo um 

trabalho excelente agora no nosso município. A gente sente, Capitão, a sensação também de 

segurança cada vez aumentando mais no nosso município, junto com a parceria da nossa 

Administração, com a Brigada e com a sociedade, que está também trabalhando. Cumprimentar 

a todos aqui que se fazem presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer 

também, em nome do nosso Prefeito Cesar Ulian, ele queria também estar presente neste 

momento, mas, por compromisso assumido anteriormente ao convite, e aquele dia, até, na festa, 

ele também estava com vontade também de dar umas palavras, fazer uma homenagem, mas não 

foi possível, então ele também me transmitiu que desse os parabéns a esta importante sociedade, 

que presta um serviço também pra nossa Administração e para todas as administrações, através 

do serviço que faz no esporte, no lazer. E a gente sabe o quanto que é importante o esporte pras 

crianças, pros os jovens, o quanto... Daqui há pouco, a gente deixa, né, Senhores Vereadores, de 
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investir ali na frente, na saúde, através de uma prática esportiva, né, Angela, que também está 

buscando um trabalho pra outras pessoas que talvez não possam ter acesso ao clube, né? 

Praticamente dez por cento da comunidade tem esta possibilidade de acesso, outros não tem. Aí 

também nos traz uma responsabilidade, como Administração, muito grande, que é de ofertar o 

mínimo também para os outros, como academias, né, Sil, ao ar livre, com professores. Então o 

clube acaba elevando o nível de todo um município na busca por igualdade, pra todos os que 

convivem. Então é de uma importância! Eu quero deixar aqui os parabéns a este clube! Flores da 

Cunha tem uma agricultura muito forte, uma indústria muito forte e a gente vê que tudo cresce 

também através de clubes. E esse trabalho e as pessoas aqui, né, Vitório, trabalham, e trabalham 

muito! E as pessoas que vem de fora, assim como eu, outros que estão aqui, acabam se 

engajando e vendo o trabalho e também vem muitos de fora pra cá, porque a gente, aqui, se 

trabalha muito, mas aí também se precisa de um momento de laser, momento de convivência e a 

gente vê que hoje na vida tudo acaba se refletindo em convivência, convivência entre a família, 

convivência entre amigos, criando novos amigos. E. um espaço como este, é um espaço que nos 

proporciona tudo isso! Então parabéns à associação! Parabéns a todos aqui que representam e 

que fizeram este trabalho! E vida longa, como disse o Senhor Vitório, a essa sociedade! Muito 

obrigado a todos e obrigado, pela atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para finalizar os 

pronunciamentos desta noite, convido o Senhor Darci Cavagnoli, Presidente da Sociedade 

Recreativa Aquarius, para que faça uso da palavra.  

PRESIDENTE DA SOCIEDADE RECREATIVA AQUARIUS DARCI CAVAGNOLI: Boa 

noite! Boa noite a todos e a todas! Em nome da Diretoria Executiva da Sociedade Recreativa 

Aquarius, saúdo o Presidente desta Casa Legislativa, Nobre Vereador Senhor Angelo Boscari 

Junior; em seu nome, saúdo a todos os Vereadores presentes; saúdo o nosso Vice-Prefeito 

Municipal, Senhor Márcio Rech; em seu nome, saúdo todas as autoridades aqui presentes e uma 

especial saudação ao nosso Prefeito Municipal, que nos comunicou da sua não-presença aqui, 

com um motivo justo; uma saudação especial ao Vereador, Senhor Vitório Dalcero, como 

mentor desta homenagem que a Sociedade Recreativa Aquarius está recebendo; saudação 

carinhosa aos ex-presidentes da Sociedade Aquarius aqui presentes e, também, aos que não 

puderam comparecer; estendo a saudação aos meus Vice-Presidentes, os Senhores Anderson 

Tholozan, o Rodrigo Molon, Angélica Lavoratti Bassanesi e Maria Branchini da Silva, que não 

se faz presente, pois está convalescendo de um problema de saúde, mas está bem; saudar, 

também, o Senhor Tiago Paviani, Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade; Senhor 

Vilson José Triaca, Vice-Presidente do Concelho Fiscal da Sociedade Recreativa Aquarius e, 

assim, saúdo a todos os associados e a todos aqui presentes que prestigiam este evento e, 

também, aos que nos acompanham através das redes sociais. A Sociedade Recreativa Aquarius é 

uma entidade que faz parte da história do município. Tudo começou, como nós vimos no vídeo, 

como os que me antecederam aqui relataram, reuniram-se algumas pessoas de nossa 

comunidade, naquelas conversas de final de tarde e vislumbraram a necessidade da formação de 

uma sociedade campestre voltada a atividades de lazer, esportivas, entretenimento, sociais e 

culturais também. As pessoas que formavam este grupo eram lideradas pelo Senhor Odacyr Luiz 

Buzetti, que aqui se encontra, sendo ele, depois, eleito o primeiro presidente, juntamente com 

outros colaboradores, parceiros desta nova empreitada. O início como foi dito, foi bastante  

difícil, mas, com muita persistência, a Sociedade Recreativa Aquarius foi crescendo. Na 

sequência, a sociedade foi presidida por Maximiliano Bulla, que também se encontra aqui 

presente, dentro de sua objetividade e forma de pensar, deu segmento ao crescimento gradual da 

nossa sociedade. Após, assumiu a presidência o Senhor Hilário Sgarioni, que ocupou o cargo por 

muitos anos, onde, nesse período, foram feitas edificações e melhorias. Depois, foi eleito para 

exercer o cargo de presidente o Senhor Deonir José Zullian, que, mesmo enfrentando um período 

de pandemia, onde a convivência em sociedade teve muitas limitações, promoveu avanços e 
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muitas melhorias estruturais. E, ao nominar os ex-presidentes Odacyr, Maximiliano, Hilário e 

Deonir, faço a eles um agradecimento, por conduzirem, com muito empenho e dedicação, a 

Sociedade Recreativa Aquarius a ser referência de lazer em toda a região! Estendo este 

agradecimento a todos os que colaboraram nas suas gestões e administrações. Mas a estrutura da 

Sociedade Recreativa Aquarius não é somente a parte executiva, temos os conselhos 

deliberativo, fiscal, aonde pessoas desempenham atividades de forma voluntária, sugerindo, 

orientando e fiscalizando atividades e procedimentos. Um agradecimento a todas essas pessoas 

que exercem ou exerceram essas atividades ao longo de nossa história. A Sociedade Recreativa 

Aquarius proporciona aos seus associados e dependentes as mais diversas atividades esportivas, 

de entretenimento, lazer, sociais, visando sempre uma convivência familiar saudável, com uma 

proposta de gerar melhor qualidade de vida a todos os seus frequentadores e associados. Nós 

vivemos um momento especial, estamos finalizando o período de verão 2021-2022, período de 

maior frequência na sociedade e, nesse ano, em decorrência dos 50 anos da sociedade, 

denominamos “Temporada Ouro”. Foram meses de intensas atividades esportivas, recreativas, 

culturais e de lazer que marcaram momentos de nossos associados. Todas as ações foram 

direcionadas às comemorações dos 50 anos de sua fundação. Nós tivemos, no dia 30 de abril, um 

baile festivo, em parceria com o Clube Independente, onde, através de uma confraternização 

saudável, marcamos o reencontro de pessoas pós pandemia. E, para coroar com chave de ouro 

essa temporada, a sociedade está sendo homenageada pelos seus 50 anos por esta Casa 

Legislativa. Ficamos, toda a comunidade Aquarius, muito agradecidos e envaidecidos! E ficará 

marcado na história da sociedade por este ato. Agradecemos ao Vereador Vitório, mentor dessa 

iniciativa, apoiado por todos os seus parceiros Vereadores e parceiras, por essa relevante 

iniciativa. E, para deixar eternizado esses 50 anos de história, foi editado um livro 

comemorativo: “Aquarius 50 anos, Temporada de Ouro”. Agradeço aos profissionais da agência 

Positiva, nas pessoas dos Senhores Ricardo Bacana Vignatti e Elias Carpegiani e as jornalistas 

Senhoras Danubia Otobelli e Camila Baggio, pela notável publicação. Para deixar registrado, 

convido os Senhores Angelo Boscari Junior, Márcio Rech e Vitório Dalcero, para receberem, em 

primeira mão, um exemplar dessa obra. (Entrega dos livros). Por final, faço um agradecimento a 

todos os colaboradores da Sociedade Recreativa Aquarius; a minha família, que me proporciona 

estrutura para este trabalho voluntário que exercemos à frente da sociedade; a essa Câmara 

Municipal, pela belíssima homenagem que recebemos. E, após o término, convido a todos vocês 

para seguirmos até o salão de evento da sociedade, onde estará sendo servido um coquetel. Muito 

obrigado! Muito obrigado mesmo a todos vocês! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Saliento que é muito 

importante para todo cidadão compreender a importância do lazer para sua formação humana, 

cultural e social, enquanto sujeito participante de uma comunidade. Utilizar o lazer como veículo 

educador e objeto de educação é instigar nas crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos o 

espírito de coletividade e que envolvam atividades associadas a momentos de alegria e diversão. 

Então também quero, enquanto Presidente desta Casa, parabenizar ao Senhor Odacyr Buzetti, 

pela iniciativa, pela sua visão, pelo seu pioneirismo. E, também, ao Senhor Maximiliano Bulla, 

por ter dado continuidade, por ser também um pioneiro. E ao Senhor Darci Cavagnoli, por estar 

dando continuidade a este trabalho que se perpetuará aí por gerações. Também, quero deixar um 

abraço aos demais presidentes que estiveram à frente da Sociedade Recreativa Aquarius. O 

Poder Legislativo de Flores da Cunha sempre estará aberto a homenagens a pessoas, entidades, 

empresas ou instituições que trabalham para o desenvolvimento social, econômico e turístico de 

nosso município. Quero agradecer a presença de todos, do Vice-Prefeito Municipal, dos 

Senhores Vereadores, imprensa. Agradecer, também, o trabalho dos funcionários desta Casa, que 

se empenharam para a realização desta sessão solene. E, por fim, agradecer a todos os 

integrantes da Sociedade Recreativa Aquarius, razão de estarmos aqui nesta noite. 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 esta sessão solene 

deste dia 12 de maio de 2022. Boa noite a todos e muito obrigado! 
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