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SESSÃO 2.721 - SOLENE 

01 de setembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em nome da Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha, saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da Vereadora, da 

imprensa, do público presente e todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de 

Vereadores neste ato solene de entrega da Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu 

Scortegagna, pelos relevantes serviços de preservação da história e da cultura local 

desenvolvidos em Flores da Cunha. Neste momento, convido o nosso homenageado Senhor 

Alfeu Scortegagna para que faça parte da mesa principal. (Homenageado é conduzido à mesa 

principal). Fazem parte da mesa principal o Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito 

Municipal; Ilustríssimo Senhor Alfeu Scortegagna, nosso homenageado. 

LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

Solicito ao Secretário da Mesa Diretora, Vereador Luiz André de Oliveira, que cite as 

autoridades presentes ou representadas e as correspondências recebidas por ocasião desta 

solenidade.  

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Angelo Boscari Junior; Ilustríssimo 

Senhor Chefe de Gabinete, Daniel Gavazzoni; Ilustríssimo Senhor Presidente do Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima, Bertinho Picolli; Ilustríssimo Senhor ex-vereador e 

presidente desta Casa, Alexandre Scortegagna; Ilustríssimo Senhor Presidente da Associação 

Roteiros Turístico Alfredo Chaves, Edgar Scortegagna; Ilustríssimo Senhor Subprefeito de 

Otávio Rocha, Bruno Debon; Ilustríssimo Senhor ex-vereador e ex-presidente desta Casa, Oscar 

Francescatto. Neste momento, passo a citar as correspondências recebidas por ocasião desta 

sessão solene.  

Ofício nº 51/2022, do Presidente do partido Progressista, Senhor Vereador Clodomir José Rigo, 

que parabeniza a Câmara de Vereadores pela homenagem concedida ao Senhor Alfeu 

Scortegagna, em especial à Vereadora Silvana De Carli, autora da proposição, e também, 

congratula o homenageado desta noite, que com certeza é merecedor da honraria, por ser uma 

pessoa valiosa para preservação da cultura do nosso município especialmente da comunidade de 

Alfredo Chaves.  

Ofício nº 014/2022, dos Vereadores da bancada do MDB, Senhores Carlos Roberto Forlin, 

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

homenagear personalidades e entidades do município que tenham se tornado merecedoras de tal 

reconhecimento e hoje, em especial, ao Senhor Alfeu Scortegagna, de iniciativa da Vereadora 

Silvana De Carli, em reconhecimento à preservação da história e da cultura local no município. 

Ofício nº 06/2022, do Líder da bancada Republicanos, Senhor Vereador Luiz André de Oliveira, 

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

Fernando Rosa, que parabeniza o Senhor Alfeu Scortegagna, pelo reconhecimento e recebimento 

da Medalha Mérito Florense, por sua trajetória de participação e preservação da história e da 

cultura de Flores da Cunha. 

Ofício nº 016/2022, do Líder da bancada do PDT, Senhor Angelo Antoninho Boscari Junior, que 

parabeniza o Poder Legislativo, em especial a Vereadora Silvana De Carli, pela iniciativa em 

conceder a Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna, por sua trajetória na 

agricultura e pelos relevantes trabalhos de preservação da história e da cultura local e, em nome 

do PDT de Flores da Cunha, parabeniza o homenageado e reitera votos de muito sucesso.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! A 

Medalha Mérito Florense foi proposta pelo vereador Jorge de Godoy no ano de 2015 e aprovada 

pelos demais vereadores do Poder Legislativo. O objetivo é homenagear personalidades e 

entidades do município que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedoras do 

reconhecimento deste Poder Legislativo. A homenagem hoje concedida ao Senhor Alfeu 

Scortegagna foi de iniciativa da Vereadora Silvana De Carli, em reconhecimento à preservação 

da história e da cultura local realizada por Seu Alfeu durante a sua vida no município. Como 

forma de homenagear o Senhor Alfeu, a assessoria de Comunicação da Câmara criou um vídeo 

com depoimento de várias pessoas que contam um pouco sobre a trajetória desta personalidade, 

que com suas histórias e lembranças, contribuem para a preservação da história e da cultura local 

no nosso município. Peço a todos que assistam a esta apresentação. (Apresentação de vídeo 

através da televisão, com o seguinte texto: “Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Vocês que são 

novo quase não acredita do que eu falo. Na costa do rio das Antas, então tem a rua, nome lá, 

Frederico Ritter, né, passava, molhava um pouco de açúcar na água e nos lábios assim. A BR-

116 era tudo estrada de chão aqui. Em 1956, dia 13 de junho, Pedro Rossi, Bigarella, Paviani, 

só escuta essa”? Locução: “A memória do Seu Alfeu Scortegagna guarda com precisão 

inúmeras histórias, com datas, fatos, detalhes, mas hoje é dia de contar a sua própria história. 

Aos 85 anos, ele recebe da Câmara de Flores da Cunha, a Medalha Mérito Florense, projeto de 

iniciativa da Vereadora Silvana De Carli, por sua trajetória de participação e preservação da 

história e da cultura de Flores da Cunha”. Depoimento Alfeu Scortegagna: “Eu sou Alfeu 

Scortegagna, eu nasci em 1937, dia 28 de julho. A minha profissão, agricultor. Eu fui na vida, 

motorista, um pouco de tudo na vida, trabalhando sempre graças a Deus. Eu me sinto uma 

pessoa contente, alegre, forte, contente com a família, isso em primeiro lugar, com os amigos, 

bastante amigos eu tenho em Flores da Cunha, tá? Nunca gostei encrenca com ninguém, 

trabalhamos com amor, prazer e amor. Outra coisa eu acho, primeira coisa é a base da família. 

Pra mim, eu acho nota 10 isso ali, por causa que se a família tem base, tem paz e alegria e vive 

bem por isso aí”. Locução: “Ainda criança, aprendeu a lida agrícola, ensinada pelo exemplo de 

seus pais Vicenza Bordin e Henrique Scortegagna”. Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Bom, 

na época, os pais davam uma empreitada. Meu pai ia pra roça, minha mãe também. Falavam 

assim: hoje, o mais velho que nós, hoje vocês têm que carpir esse cantinho de parreira, mais ou 

menos com sete anos. Qualquer pergunta de agricultura eu passei tudo, tudo o que vocês 

pensam”. Locução: “Segundo filho do casal, teve cinco irmãos: Agenor, já falecido, os gêmeos 

Luiz e Angela e depois vieram Plínio e Dorival. Sua aprendizagem credita ao tempo que serviu o 

quartel em Vacaria no ano de 1956”. Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Dia 13 de junho é dia 

de Santo Antônio, fui pro quartel em Vacaria. Fiquei 11 mês e 20 dias e vim pra casa. Pra mim, 

o quartel foi uma faculdade. Naquilo antes de tudo isso ali, foi uma temporada em Antônio 

Prado, lá do Antoninho Bochese e Severina Golin Bochese. Fomos lá, eu não era interno dos 

Irmãos Lassalistas, era externo, ia ajudar tirar leite, cuidar as vacas. Eu sempre digo que 

graxaim gosta do mato, não gosta da cidade. Então eu fugi de lá, fiquei um ano lá, mas fugi de 

lá, vim pra casa, aqui! Claro, se eu ficava lá, quem sabe podia ter estudado bastante”. Locução: 

“Casou-se com Léa Mascarello no dia 18 de abril de 64”. Depoimento de Léa Mascarello 

Scortegagna: “Eu o conheci quando ia, aquele tempo a gente ia na capela, na igreja lá perto, foi 

uma festa, eu estava vendendo uma rifa e o Alfeu ele disse: Ligeiro terminar essa rifa, que 

depois nós viemos junto. Era o dia 22 de setembro me parece. E depois a gente, quando foi ali 

antes da noite, vinha pra casa e depois eu entrei na minha casa e ele veio pra casa. Então daí 

passou assim, eu fui na festa lá em São Paulo, ali no capitel, e ele começou vim junto. E dali 

sempre se enamoremos, quatro anos”. Locução: “Junto com Léa, é pai de André Scortegagna, 

casado com Elaiza Zim, e pais de Valentina e Antonella”. Depoimento André Scortegagna: “O 

meu pai, né, ele é uma pessoa com uma personalidade forte, né? Ele assume o que ele, o que ele 

se propõe a fazer ele assume, ele aguenta qualquer situação, né? Ele sempre me passou uns 

princípios bem sólidos e ele também, quando que ele passava alguns conselhos pra mim, ele 

dizia: olha: Me pare, quer dizer, meu pai, el dizea, ele dizia, né, e aí ele falava isso aí. Então ele 
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sempre me passou uma, o que é ser honesto, o dever, a importância de ser honesto, de valores. 

Ele é muito, muito apegado à família, né, é a base, ele sempre fala isso, é a base. Como pai, ele 

sempre foi uma pessoa muito, muito assim conservadora, mas sempre me deu amor, carinho, né, 

sempre aquela troca de, de experiências que ele teve, ele me passava. E apenas às vezes que a 

gente, quando menor, a gente quando fazia alguma coisa de errado, o simples fato do olhar 

dele, seja como punição ou como desapontamento, já servia de..., né”? Locução: “Atuante nas 

comissões e diretorias das comunidades da Linha 40 e do travessão Alfredo Chaves, foi um dos 

responsáveis pela construção da primeira igreja e dos dois salões comunitários da Linha 

40”. Depoimento de Jacinto Bordin: “Foi assim, ó, eu vou fazer rapidamente. Sessenta e nove, 

veio um padre Tranquilo Mugnol. Ele chegou na capela, ele disse: A capela está caindo, ele 

disse, e realmente estava caindo, vocês não têm onde se reunir pra sociedade, o que vocês estão 

fazendo aqui, ele me disse, né? Aí o padre chegou e olhou pra mim e pro Alfeu, parece que já 

estava predestinado, né, Jacinto, tu vai ter que assumir o negócio aqui, fazer um salãozinho na 

comunidade. Eu olhei pro Alfeu, eu pensei logo e disse, ele vai me ajudar, né? Daí nós 

começamos, começamos sem nada, hein? Construímos o salão, primeiro salão, inauguramos o 

salão, na segunda-feira deixamos tudo pago. Isso eu digo, graças ao Alfeu que sempre me 

acompanhou, ele sempre foi assim, companheiro de, eu digo, de luta mesmo, ele não era de 

correr, sabe? Sessenta e cinco anos que nós temos um relacionamento de verdadeiros irmãos, eu 

digo pra vocês, que nem irmãos, porque o Alfeu é assim, se ele falar pra ti hoje, é agora. Se ele 

disser agora é verde e amanhã, não, o que ele diz hoje, ele, ele sustenta, né”? Depoimento de 

Plínio Mioranza: “E ele deu uma contribuição espetacular pra toda a comunidade. Todo mundo 

conhece ele, é um, é uma pessoa hors concour. É esse tipo de pessoa. Ele fez parte da nossa 

comissão do centenário do travessão Alfredo Chaves, junto com os demais, Valdecir Mioranza, 

o Ferrarini, o Antônio Mioranza, eu e outros. Mas não só no centenário, mas celebramos 125 

anos também, a mesma comissão fizemos centenário, 120 anos. E ele deu uma contribuição 

espetacular na formação e na edição do livro do travessão Alfredo Chaves. Mas a contribuição 

maior que ele deu, ele deu pra mim. Eu tenho ele guardado, porque ele é o tipo da pessoa que 

tem a tradição na, no cérebro, porque a tradição ela vem se sucedendo, ela não morre. Mas o 

importante é que ele tem a clareza da tradição sem saber. Agora ele vai saber porque eu estou 

dizendo”. Locução: “Filho de agricultores, trabalhou com a produção de uvas e criou um dos 

primeiros aviários do município, empresa que conduziu até a década de 90”. Depoimento de 

Alfeu Scortegagna: “Na agricultura, eu aprendi com meu pai e minha mãe trabalhando 

bastante, trabalhando bastante, tá, corretamente, sem mentira, sem nervosismo, nada. Daí 

fomos pra frente comprando uma coisa, comprando outra. Em 1962, eu disse pro meu pai: Pai, 

me deixa pra mim vender a uva. Sim, ele disse. Daí comprei um caminhão Chevrolet. Daí se 

comecemos se virar. Eu, o meu pai fomos vender uva até em Pelotas! Eu novato, nem bem 

motorista, mas consegui a carteira, né, daí vendemos uva ali pra Cachoeira, pra Pelotas. Eu e 

meu pai começamos um galinheiro pra Pena Branca. Três mil frangos, primeiro galinheiro. Nós 

fomos um dos primeiro aqui de Flores da Cunha. Fomos tão bem com os galinheiros que nós 

chegamos a 47 mil aves”. Locução: “Por 60 anos, foi um dos principais fornecedores para a 

Ritter Alimentos”. Depoimento Alfeu Scortegagna: “Então ali, o Alfeu começou a entrar lá há 

60 anos, me ligaram outro dia, há 60 anos esse ano que foi até uva nossa daqui, né, já 60 anos, 

a Ritter, 60 anos esse homem. Eu te digo, se nós ir lá, vocês junto comigo, falar porque eu sou o 

coiso, o patriarca, a firma Ritter diz, o patriarca é o Alfeu porque não tem uma falha. O que é 

meu eu gosto, o que é teu não quero. Uma vida inteira assim. É ainda leva a uva à Ritter o 

Dorival, porque é o mais novo da família, mas comecei eu. A seriedade de um homem, de uma 

empresa, vale filho de Deus”. Locução: “E desde 2016, foi incentivador da criação da Vinícola 

Scortese, conduzida pelo filho André”. Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Depois fizemos uma 

cantina ali, vendemos um pouco ali. E o André, eu, o André tinha pensado de fazer, mas naquilo 

saiu um sócio, que é o Ernesto, né, filho meu, Ernesto. Então a sociedade, o André, o Ernesto, 

ampliamos mais a firma de como estava”. Locução: “Na política, Scortegagna sempre foi um 

entusiasta e atuou como conselheiro nos bastidores das eleições”. Depoimento de Alexandre 
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Scortegagna: “Sempre teve um grande interesse, acho que ele guarda dentro dele, que ele 

guarda uma coisa tão latente dentro dele da política, que ele queria até ele ser candidato a 

vereador, alguma coisa, entende”? Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Naquilo, o Ângelo 

Araldi queria que eu fosse candidato a vereador. Mas eu não fui por causa de pouco estudo. 

Mas, na época, não era que nem hoje”. Depoimento Beto Finger: “Um líder comunitário e um 

grande amigo e companheiro político, sempre presente nas nossas reuniões e sempre com a sua 

calma costumeira, nos transmitia segurança e nos dava conselhos”. Depoimento de Alexandre 

Scortegagna: “Ele sempre me ajudou com muito entusiasmo, muita espiritualidade, muita 

coragem, força”. Depoimento de Jacinto Bordin: “Ele não é de duas palavras. O Alfeu é um 

cara, ele é sincero. Inclusive é companheiro de política, ele sempre foi leal e sincero. Nós 

fizemos uma campanha política junto em 76, 77, não me lembro mais, e eu disse pra ele, Alfeu, 

eu vou ser candidato, mas eu não sei o que, diz ele, Calma, vamos trabalhar. Aí a previsão era 

que eu ia fazer cem votos, eu fiz quase 400 votos. Isso eu devo ao Alfeu 

Scortegagna”. Depoimento de Beto Finger: “Eu mesmo quando foi candidato a vereador recebi 

muitos conselhos do Alfeu e levei pra minha campanha. O Alfeu sempre dizia, temos que fazer 

uma campanha bonita, fazer o melhor porque a função do vereador e do Legislativo é fazer o 

bem para as pessoas”. Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Eu sempre gostei um pouco da 

política. Não tinha cultura pra ser mais muita coisa, mas o que eu pude fazer, ajudar pela 

política, eu ajudei”. Depoimento de Alexandre Scortegagna: “Essa homenagem que ele está 

recebendo, eu penso, por ser uma pessoa que contribuiu com o engrandecimento do nosso 

município”. Depoimento de Beto Finger: “Uma pessoa maravilhosa, grande, não só fisicamente, 

mas também de coração, sempre amável com todas as pessoas, gentil e sempre procurando 

alguma história. Sempre conhece as histórias de nossas comunidades”. Locução: “A Medalha 

Mérito Florense que recebe da Câmara de Vereadores é mais uma memória que registra as 

contribuições de Seu Alfeu na história de Flores da Cunha”. Depoimento de André Scortegagna: 

“Porque ele é merecedor dessa homenagem, sim, porque como agricultor, como pai, como líder, 

como, né, ele sempre foi destaque assim, né, por isso que eu acho que ele é merecedor, né”? 

Depoimento de Alfeu Scortegagna: “Pra todos os vereadores de Flores da Cunha, até nessa 

altura eu não calculava de ser homenageado, me sinto muito honrado e agradeço muito vocês, 

tá, porque pra mim é uma honra”. Depoimento de André Scortegagna: “Se eu pudesse definir ele 

numa palavra, eu diria que ele é, honestidade é o que define ele, né”? Depoimento de Léa 

Mascarello: “Ele sempre foi uma pessoa muito boa, amigo, companheiro, bom esposo, 

sempre”. Depoimento de Alexandre Scortegagna: “Querido! Falar do tio Alfeu, eu me reporto 

sempre aos princípios morais, né? Tem muito a ver com o nono Henrique e a nona Vicenza. Eu 

definiria o tio Alfeu, ele tem várias qualidades também, tá, mas eu definiria o tio Alfeu numa 

palavra assim: honestidade”. Depoimento de Beto Finger: “Fantástica, pessoa 

fantástica”. Depoimento de Jacinto Bordin: “Amigo e responsável. Esse cara é amigo, 

responsável e segue cumpridor”. Depoimento de Plínio Mioranza: “O Alfeu Scortegagna, 

resumir ele numa palavra é muito pouco, é muito pouco. O Alfeu são três palavras: ele tem a 

memória gravada do passado clara, ele tem o presente claro, está no prumo e tem a visão do 

futuro clara”. Depoimento de Alfeu Scortegagna: “A memória ela se mantém conforme o que tu 

vive desde criança, tu marca, tu marca e guarda na cabeça. Não é tudo que tem, a minha 

memória não é todo mundo, a memória, a memória, tá? Eu tenho memória que tinha um ano e 

meio até agora, graças a Deus, não sei até quando aguenta, né, mas até…, memória boa”!”). 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Sem dúvidas uma belíssima 

história! Deu pra contar dois por cento das histórias no vídeo ou? Os dois por cento das histórias 

contou, né? Falta só noventa e oito por cento. Em tempo, gostaria de registrar a presença e 

cumprimentar o Senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e 

Nova Pádua, Senhor Olir Schiavenin; ao Presidente do Lions Clube de Flores da Cunha, Senhor 

Luis Fachin; sejam bem-vindos a esta Casa!  
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Neste momento, convido a Vereadora Silvana De Carli, autora da homenagem, para que faça a 

entrega da Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna. (Entrega da medalha). Peço à 

Vereadora que entregue também um ramalhete de flores à esposa do homenageado, Senhora Léa 

Mascarello Scortegagna, como forma de reconhecimento a todas as mulheres que dedicam sua 

vida à família e à comunidade. (Entrega de ramalhete). Neste momento, peço licença para fazer a 

entrega de uma lembrança da Câmara de Vereadores. (Entrega da lembrança).  

Convido a autora da homenagem, Vereadora Silvana De Carli, para fazer uso da palavra 

representando todos os Vereadores do Poder Legislativo. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Agora é a parte mais difícil. Não, depois desse vídeo 

maravilhoso, realmente é uma responsabilidade muito grande falar aqui, hoje, em homenagem ao 

Alfeu Scortegagna. E antes disso, eu quero cumprimentar o nosso Prefeito Municipal César 

Ulian; o nosso Presidente da Câmara, o Angelo; nosso homenageado Alfeu, sua esposa Léa, a 

família toda que está aqui presente, os irmãos, a família também do André, a Elaiza, tem a 

Valentina e a Antonella, a todos os parentes, amigos, que são muitos, né, Alfeu? E sem dúvida 

aos nossos Colegas Vereadores também, a qual quero agradecer por terem também apoiado essa 

iniciativa, essa homenagem, porque enquanto vereadores, além das responsabilidades que nós 

temos aqui, que são muitas, e se diga de passagem, eu acho que essa Câmara de Vereadores tem 

dado um exemplo muito importante pra nossa comunidade, com muito trabalho. Acho que fazia 

muito tempo que não tínhamos vereadores empenhados e dedicados assim na nossa comunidade. 

Eu quero parabeniza-los por estar juntos nessa missão de representar o nosso povo aqui com 

maior responsabilidade. E o Seu Alfeu? O que falar do Seu Alfeu, né, Alfeu? Só história, só 

história bonita, né? Depois aí, depois. É porque quando a gente vai na casa do Seu Alfeu, sem 

dúvida a gente não vê o tempo passar, só ouvindo as suas histórias e o amor que ele tem também 

pela família, isso é algo que chamou muito a atenção de nós que estávamos lá. Também eu quero 

agradecer a Shamila e a Júlia que foram fazer as gravações. A importância da família, né, dessa 

base, como faz a diferença na estrutura familiar. Então esse foi um exemplo muito importante 

que o Seu Alfeu também me passou. E sem dúvida, né, Seu Alfeu, tem uma pessoa que eu quero 

muito hoje homenagear aqui e falar também, que é o responsável por esta homenagem estar 

acontecendo, porque quando eu comecei como vereadora e a gente tem a opção aqui de fazer 

somente duas homenagens durante todo o mandato, eu perguntei pra essa pessoa quem seriam as 

pessoas que mereceriam ser homenageada na nossa cidade, que até então não tinham sido 

homenageadas nessa Casa. E falei com o Seu Alexandre Scortegagna, né? O Ale disse, não, tem 

que ser o tio. Esse fez muito, muito mesmo pela nossa cidade, no Alfredo Chaves, pela sua 

história e pelo seu comprometimento e pela sua honestidade principalmente né, Ale? Então 

quero te agradecer, Ale, por esse momento importante aqui também pra vida do Seu Alfeu e pra 

toda a sua família. Sem dúvida vai ficar marcado e eu sou um grãozinho só de areia que posso 

estar proporcionando isso então em toda tua história feita aqui na nossa cidade. Então parabéns, 

sem dúvida essa memória invejável, né, Alfeu? Não temos ninguém assim mais! Eu acho que 

isso é, isso é de se valorizar muito. E poder recordar das pessoas e dos momentos, isso foi muito 

especial conviver contigo nesses dias também, Alfeu. Então parabéns e muito obrigada a 

presença de todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, para suas considerações. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite a todos! O Seu Alfeu falou que é pra 

falar mais alto! Agora está ouvindo bem? Sim? Justo! Lora aspetta nantro pochetim li, tá? Uma 

enorme satisfação nós podermos estar aqui reunidos em família, em amigos, Presidente da 

Câmara Angelo, demais Vereadores; Vereadora Silvana, autora da proposta também, parabéns 

pela iniciativa, sob os conselhos do Ale, sempre nosso amigo. O Seu Alfeu, o senhor aqui hoje 

tem três ex-presidentes da Câmara de Vereadores, né, o Beto Finger, o Oscar Francescatto e o 

Alexandre Scortegagna. Tenho certeza que se os três tivessem oportunidade também de vir aqui 
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falar com o senhor, trariam muitas boas recordações e boas lembranças e conselhos do senhor. 

Então pra nós é uma alegria muito grande também enquanto nosso partido termos aqui esta 

homenagem ao senhor, né? E ele sempre vem com aquele jargão, né, deixa que te conto uma, né? 

E não foi diferente também quando fui eleito, falando muito lá do seu Paviani ainda, que teve a 

oportunidade de presenciar algumas ações que nós também colhemos até os dias de hoje e com 

certeza carrega muito significado. Eu queria eu ter um pouco da memória que o Seu Alfeu tem 

de lembrar datas específicas. No vídeo também, ele queria lembrar das datas bem certinho e ele 

lembra! Se tu começa a falar com o Seu Alfeu, ele começa a destrinchar, aí vem fora tantas 

histórias e com precisão. E também chamou muito a atenção nos vídeos, né, a verdade, a 

honestidade, então a gente tem que escrever um livro aí eu acho, Seu Alfeu! Vamos escrever um 

livro aí dessas histórias pra se eternizar! Mas também, né, Dona Léa, nós não podemos 

homenagear o Seu Alfeu sem falar da senhora, que eu presencio, muitas das vezes que eu vejo a 

senhora do lado, né? O André, a Elaiza Zim, toda a família, os irmãos, os sobrinhos, todos que 

estão aqui, com certeza tem muitos motivos pra honrar aí o nome do senhor dentro desta família, 

que com certeza tem muita história pra contar. Então a gente endossa a homenagem da nossa 

Vereadora Silvana, reforça mais uma vez. E eu gosto quando eu passo ali na frente, e agora nós 

estamos fazendo o asfalto ali na frente, muito batalhado também, e o Seu Alfeu vem, baixa, 

baixa o vidro ali, né, deixa que te conto uma. Então Seu Alfeu sempre tem uma história pra 

contar, né, Luis, vizinho também, que bom que está aí; o nosso Subprefeito, o Bruno; o Olir 

também, né, como um agricultor, acredito que muitas histórias ao longo também da tua 

trajetória, no Sindicato, pode partilhar muitas histórias e muitas vivências na propriedade aí do 

Seu Alfeu, né; Bertinho, nosso Presidente; Daniel, Chefe de Gabinete; como é bom a gente 

também ver aí o nosso partido também que vem pra te reconhecer. A gente sabe que tinha outro 

evento meio paralelo hoje, então muitos não puderam estar presentes aqui, mas transmito um 

abraço fraterno. E com certeza, dentro do possível, estarei passando aí pra que o senhor me conte 

mais umas histórias e que com certeza leve adiante e que passe pro André, pras netas e pra 

muitos que vem aí, muitos dessas histórias, da tradição, da cultura. Mas acima de tudo, agora 

também ouvindo a banda, me lembrava, hoje nós começamos a Semana da Pátria e hoje de 

manhã, na praça, eu falava do senso de pertencimento que nós precisamos ter cada vez mais 

dentro de nós, de nós nos sentirmos pertenças à cultura, ao nosso município, aos valores que 

muitas vezes vão se passando ali, vão se perdendo. Então também nós estamos aí, com a 

aprovação desta Câmara de Vereadores, Vereador Horácio, com o Núcleo de Extensão Escolar, 

em breve a gente espera também que tenha um espaço ali pra gente exercitar o dialeto, pra que 

aqueles um pouco mais experientes, vamos dizer assim, possam passar ali pros nossos jovens, 

pras nossas crianças muito do que a gente tem projetado, né, Márcio, tu está atrás ali? Não te vi! 

Na hora que bati os olhos, mas o Márcio, o nosso Vice-Prefeito, um grande parceiro que abraça 

as causas aí do nosso município, né, Toni, ó, chegou discreto, mas te entrego que tu chegou só 

agora, ó! Então mais uma vez muito obrigado, parabéns pelo merecido, pela merecida 

homenagem! E com certeza se eterniza aí também para que o senhor possa contar muitas 

histórias da data, do horário e de quem estava presente na noite de hoje, que com certeza o 

senhor grava na memória tudo isso. Mais uma vez obrigado a todos e uma boa noite pra todos 

nós! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero registrar a 

presença e cumprimentar o ex-vereador dessa Casa, ex-presidente Beto Finger, seja bem-vindo! 

Neste momento, convido o Senhor André Scortegagna, filho do nosso homenageado, para que 

fale em nome da família. 

SENHOR ANDRÉ SCORTEGAGNA: Silvana, realmente agora é a pior parte aqui, né, de 

falar, né? Bom, boa noite a todos! Eu quero agradecer a esta Casa Legislativa, na pessoa da 

Silvana cumprimento todos os Vereadores, as autoridades já arroladas ali no protocolo, o 

Prefeito, os presidentes. E dizer assim, o meu muito obrigado, né, em nome da família, em nome 

do meu pai, né? Uma pessoa assim que, ali é que nem o, tem dois por cento ali eu acho que é 
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mais ou menos isso aí, né? E uma vez eu li um livro do Eike Batista, que não é uma referência, 

mas enfim, e ele dizia que é difícil superar o, ser melhor que o pai dele. E eu concordo, porque, e 

seja como pessoa, seja como profissional, o meu pai é assim uma referência. Então assim, ele 

passa os princípios, é uma pessoa que tu chega lá, conta as histórias, sempre tem uma atuação, 

não se omite em nada, quando é solicitada ajuda ele está sempre pronto, né, como bem nos 

depoimentos o pessoal falou, o Jacinto que se faz presente aqui, o Plínio Mioranza, o Beto que 

também está aqui, o meu muito obrigado. E dizer que é um orgulho ser o, ter um pai assim, como 

exemplo, e isso nos mostra que ser do bem vale a pena. Então tudo o que ele conquistou foi de 

uma forma honesta, como vocês puderam ver, e então é um, é o caminho a ser trilhado por todos 

nós aí, que pra, pra gente chegar no final da vida com aquela sensação de dever cumprido. Eu 

acho, eu penso, eu tenho certeza que o meu pai chega nessa idade, com 85 anos ali, bem 

trabalhados, com aquela sensação de dever cumprido em tudo o que ele se propôs a fazer. Então 

eu mais uma vez agradeço a esta Casa, agradeço aos, também ao Alexandre, meu primo ali que 

sempre foi, eu digo que é o irmão que eu não tenho, mas pra, é em todos os depoimentos que a 

gente tem aí, meu muito obrigado. E era isso aí. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Difícil não se emocionar, né, 

com um depoimento desses, demonstrando toda a gratidão e orgulho que tens pelo teu pai e com 

certeza ele tem por ti também. Parabéns pela bela família! E que fique esse legado pra filhos, 

netos e bisnetos. Nesse momento, né, vamos a hora mais esperada da noite, convido o Senhor 

Alfeu Scortegagna para que fique à vontade para fazer uso da palavra. 

SENHOR ALFEU SCORTEGAGNA: Primeiro lugar, boa noite pra todos está presente. Eu 

agradeço muito os Vereadores, a De Carli que foi a cabeça como está, muito obrigado pra todos 

os Vereadores, principalmente também o Presidente da Câmara de Vereadores, porque deixou 

fazer a votação, a De Carli, certo, ela fez o trabalho, mas se o Presidente da Câmara de 

Vereadores não concordava, não saia nada. Eu sou muito agradecido pra receber essa medalha, 

intermédio todos Vereadores nosso, de Flores da Cunha. E a presença do Prefeito, o Vice, a 

todos, o Prefeito, o Vice ali, todos aqui, pra mim me sinto honrado, muito obrigado! Outro, 

obrigado que minha esposa sempre me acompanha, tá? Obrigado do meu filho, minha nora, duas 

neta, uma está aqui, tá, duas neta, muito obrigado pra todos vocês! Que Deus ajude eu e todos 

vocês! E os meus irmãos que estão a minha presença também, está aqui, está tudo aqui dentro, 

sobrinho meu estão aí, agradeço muito ele a presença. Também veio de lá da roça o Jacinto 

Bordin, que sempre me acompanhou, tanto eles, bom, toda a turminha minha. E agradeço 

também o ex-presidente da Câmara de Vereadores que estão por aqui, aqui dentro, né? Então 

meu muito obrigado à Câmara de Vereadores! Gostei bastante de vocês! Sorte da De Carli, o 

Alexandre, mais gente ali, tá, estou recebendo a medalha de honra como um bom florense. Muito 

obrigado, eu agradeço muito! De novo a presença do Prefeito, pra mim foi uma honra, eu fiquei 

louco de faceiro! E é isso ali. Pra mim, eu acho, o que era pra falar. A minha irmã também que 

está lá, Angelina, gêmea com o Luiz, está ali meia manca, mas veio prestigiar, está ali. Bom, 

todos vieram, estou muito agradecido, muito obrigado! E no mesmo tempo, como estou saindo, 

eu digo muito boa noite pra tudo vocês! Não, não, história não! Outra coisa, eu vi uma 

conversinha agora aqui, que seria alguém pra falar italiano, que os novo entende um pouco o 

italiano. Vuto che parlo in talian? Mi parlo bem in talian. Mi me atrapalho parlar in brasilian! 

Talian no è! Talian no! Mi parlo bem in talian, bem próprio! E lá, não, falo em português. Outro 

dia, o Olinto Morsolin estava escutando um que falava italiano, mas meio enrolado. Ele disse, 

tinha que falar com Alfeu Scortegagna. Mas naquilo agora eu esqueci uma coisa, agradecer a 

jornalista da Câmara de Vereadores! Desculpa que passei um pouco ali, mas... ah, tá, vi onde que 

ela está! E também, quero agradecer o jornal O Florense que esteve lá na minha casa, entende? 

Eu estava me passando isso ali, estava esquecendo quase a nossa jornalista da Câmara de 

Vereadores. E também, quero agradecer o jornal O Florense, tá, muito obrigado! Só me desculpa 

que eu tinha passado um pouco a..., tá, certo ali. Vai, isso ali, pra mim deu, tá? Obrigado pra 

tudo vocês! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Quero dizer então ao Seu 

Alfeu que o Presidente e os Vereadores aqui estabeleceram nessa legislatura uma grande 

parceria, então nós trabalhamos sempre em conjunto, temos, e construímos ideias e vamos 

sempre aprovar boas iniciativas como foi a de homenagear o senhor, pois és o merecedor. Quero 

agradecer também a assessoria de imprensa da Casa, a Shamila Carpeggiani, pelo seu trabalho, 

pelo seu vídeo, a assessora Júlia também, que acompanhou, a Vereadora Silvana pela iniciativa e 

todos os Colegas que, de uma forma ou outra, participaram desta homenagem. Em nome da 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, gostaria de dizer que é um orgulho homenagear este 

cidadão florense, agricultor e contador de histórias, Alfeu Scortegagna, que aos 85 anos recebe a 

Medalha Mérito Florense como forma de reconhecimento, por sua trajetória de participação e 

preservação da história e da cultura de Flores da Cunha. O senhor é a história viva de Flores da 

Cunha.  

Agradecendo a presença de todos, especialmente do Senhor Alfeu Scortegagna e seus familiares, 

encerro este ato solene deste dia 1º de setembro de 2022. Uma boa noite a todos! E a família 

convida para um coquetel aqui no solar da Câmara. Obrigado! 
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