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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Sandro Trevisan 

 

Às 18 horas, o Senhor Presidente Vereador Sandro Trevisan assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, Arielson 

Arsego, Eleonora Peters Broilo, Fabiano André Piccoli, Jonas Tomazini, Jorge Cenci, 

José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Tadeu 

Salib dos Santos, Thiago Pintos Brunet e Tiago Diord Ilha. 

 

PRES. SANDRO TREVISAN: Boa noite a todos. Em nome de DEUS declaro abertos os 

trabalhos da Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Honorífico ao Senhor Flavio 

Boakoski. Inicialmente a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha agradece e 

saúda as autoridades presentes, Prefeito Claiton Gonçalves, Ex-Prefeito Ademir Baretta, 

Secretário Roque, nosso homenageado desta noite Senhor Flavio Boakoski, sua esposa 

Dejanira. E nesse momento eu solicito ao Vereador Raul Herpich, 1º Secretário, para que 

proceda à leitura da Lei Municipal nº 4.508 de 2019 que concede o Título de Cidadão 

Honorífico ao Senhor Flavio Boakoski. 

1º SEC. RAUL HERPICH: Ok, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora 

Vereadora, demais presentes dessa noite. A Lei Municipal nº 4.508 de 26/04/2019 concede 

o titulo honorífico de cidadão de Farroupilha ao Sr. Flavio Boakoski. O Prefeito Municipal 

de Farroupilha faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a 

seguinte Lei: Art. 1º É concedido o Título Honorífico de Cidadão de Farroupilha ao Sr. 

Flavio Boakoski, em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 594, de 

13/11/1962, e com as modificações inseridas pela Lei Municipal nº 1.248, de 18/11/1981. 

Art. 2º Serão atendidas por dotações orçamentárias próprias, as despesas porventura 

resultantes do cumprimento desta Lei. Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Farroupilha, RS, 26/04/2019. Claiton 

Gonçalves, Prefeito Municipal. Era isso Sr. Presidente. Muito obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Cumprimentando então os presentes, 

as entidades de classe, imprensa, Senhores e Senhoras aqui presentes eu convido nesse 

momento para fazer parte da mesa o Excelentíssimo Senhor Claiton Gonçalves, Prefeito 

Municipal, o nosso homenageado dessa noite, Senhor Flavio Boakoski, e sua esposa 

Dejanira. Informamos aos presentes que farão uso da Tribuna nesta noite: o Vereador 

Odair Sobierai, da bancada do PSB, que falará em nome do Poder Legislativo com as 

partes das bancadas, o nosso homenageado Flávio Boakoski e o Prefeito Municipal Claiton 

Gonçalves. Convido para que faça o uso da Tribuna em nome do Poder Legislativo o 

Vereador, da bancada do PSB, Odair Sobierai.  

VER. ODAIR SOBIERAI: Boa noite Senhor Presidente, colegas Vereadores. Uma 

saudação especial ao nosso Prefeito Claiton, ao Flávio, seus familiares, Secretário Roque, 

imprensa, demais presentes. Hoje é um dia bem especial para nós e para o Flávio e 

familiares que é o dia da homenagem que a gente vai prestar para ele. Hoje nossa 

homenagem é para Flavio Boakoski, nascido em 21/02/1980 na cidade de Alpestre, filho 

de Tadeu Boakoski e Amélia Xavier Boakoski. Flávio chegou em Farroupilha em 1989 

residindo inicialmente na comunidade do Rio Caçador, onde estudou por dois anos na 
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escola da comunidade. Posteriormente mudou-se para a comunidade de Nova Sardenha 

onde continuou seus estudos por mais dois anos, cuja localidade seus pais residem até hoje. 

Na época, a escola de Nova Sardenha só oportunizava os estudos até a quarta série, o que 

fez o Sr. Flavio concluir o primeiro e segundo grau no Estadual Farroupilha. Em paralelo 

com os estudos, formou-se em ajustador mecânico pelo SENAI/Farroupilha. Já aos 23 anos 

ingressou no SENAI - Autotrônica em Caxias do Sul, onde se formou como Técnico em 

Sistemas Automotivos e aos 25 anos iniciou a Faculdade de Engenharia Química. Flávio é 

casado com Dejanira Gobetti Boakoski desde 1998 e tem dois filhos: Flávia Gobetti 

Boakoski e o Gustavo Gobetti Boakoski. Sua vida profissional iniciou-se aos 13 anos na 

Indústria de Moveis TREMARIM, permaneceu dois anos como cotista da Grendene, isto 

no período que cursava o curso de ajustador mecânico e que quando se formou ingressou 

na empresa ALEZE Têxtil como mecânico de manutenção, e dois anos depois foi 

selecionado para uma vaga na ferramentaria da SOPRANO, empresa na qual atuou por 

quase 11 anos, envolvido profissionalmente por vários setores como ferramentaria, 

projetos, métodos e processos e, por fim, sendo líder operacional do setor de tratamento 

químico. Dando continuidade ao seu processo de crescimento profissional, Flávio 

ingressou em uma empresa multinacional da área química, a ENTHONE, na qual trabalhou 

por 5 anos tendo assim a oportunidade de conhecer outros países como a Alemanha e os 

Estados Unidos, onde em 2013 recebeu o prêmio de melhor vendedor das Américas dentro 

da companhia na qual atuou até 2016. Os investimentos em seu próprio negócio 

começaram em 2014 fundando a Cervejaria FAVORITA, inicialmente com uma 

capacidade de 600 litros por mês, chegando atualmente a 25 mil litros mês. Em 2017 

montou, juntamente com sua equipe, a Favorita Beer Store, a qual passou a ser um grande 

braço de divulgação e comercialização dos produtos da marca Favorita. Atualmente 

franqueou o PUB e está trabalhando na modernização da fábrica com equipamentos e 

automação dos processos, tudo isso para garantir maior padronização dos produtos. Flávio 

está projetando uma nova estrutura fabril com interação com o turismo, acreditando que 

este será o grande aliado nos próximos anos, projetando sua empresa na rota turística de 

Farroupilha. Hoje o homenageado Flavio, que humildemente tem seu pai Tadeu Boakoski 

e sua mãe como exemplo de vida, e sua esposa Dejanira como companheira, apoiadora, 

empreendedora de sonhos; sonhos sonhados juntos, juntos com toda sua equipe que hoje se 

faz presente para te parabenizar: Seu Deuclides, a Mara, o Renan, o João Paulo, o João 

Martins, a Fabiana e a Mirtes, entre outros tantos familiares e amigos. Todos estão aqui 

para te dizer: muito obrigado por ser esta pessoa generosa, humilde, empreendedora e 

batalhadora. Outra pessoa que garanto para você que se faz presente espiritualmente aqui 

para te parabenizar é a Dona Otília, a sogra, que com certeza seria uma das primeiras a 

aplaudi-lo, pois fez parte da tua caminhada, batalhando, sonhando, aplaudindo cada 

conquista sua. Para finalizar o que posso dizer Flavio? Ou melhor, faço das palavras do teu 

filho Gustavo as minhas: “você é especial, e nunca desista dos seus sonhos; você é capaz 

para tudo, é só usar a confiança. O amor é tudo, então pode ser rico ou pobre, o que 

importa é o amor.” Parabéns Flavio. Gostaria agora de ceder o espaço os meus colegas 

Vereadores que façam suas saudações. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Então nesse momento vamos ceder à 

palavra para que fale um Vereador por bancada. A palavra neste momento está com o 

Vereador Jorge Cenci da bancada do MDB. 

VER. JORGE CENCI: Senhor Presidente, colegas Vereadores. Saúdo aqui nosso Prefeito 
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Municipal Claiton Gonçalves, aos Secretários Municipais, aos familiares do Flavio 

Boakoski, os colaboradores; permita também parabenizá-lo por essa oportunidade Flavio, a 

Dejanira, vejo a filha Flávia, o filho Gustavo, os pais, Seu Tadeu e a Dona Amélia. Na 

verdade eu quero agradecer a oportunidade dos meus colegas Vereadores Arielson Arsego, 

José Mário Bellaver, Vereadora Eleonora e Ver. Jonas Tomazini para falar em nome do 

MDB neste momento e nesta noite tão especial. É um momento importantíssimo eu diria 

para ti, mas também para Farroupilha; receber esta homenagem ela é muito significativa e 

acredito que você irá usufruir disso com muito orgulho, tendo em vista o conhecimento 

que eu tenho de ti né, por estar próximo a ti e a tua família como vizinho. Então eu quero 

em nome do MDB parabenizar a todos os colaboradores e os familiares que estão aqui 

prestigiando o Flávio; é um momento único. Eu acho que é uma recordação que vai ficar 

para sempre para ti e este título de cidadão honorífico de Farroupilha não se dá para 

qualquer cidadão, então eu quero parabenizar a ti por esta aquisição né, e também para 

parabenizar a todos nós Vereadores que por unanimidade entendemos que o teu nome 

fosse o escolhido deste ano. Sabemos sim que ele foi uma sugestão da bancada do PSB, 

mas nós entendemos pela tua conduta, pela tua trajetória e pelo teu trabalho perante o 

nosso município; perante as todos os desafios que eu sei que tu vem enfrentando, tu e tua 

família né. Eu sei que não vai parar por aí porque desafios fazem parte da tua conduta né 

Flavio. Então parabéns aqui a tua família e a todos os farroupilhenses. Obrigado Sr. 

Presidente. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Nesse momento então eu passo a 

palavra ao Vereador Tadeu Salib dos Santos, da bancada do PP  

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores 

Vereadora Eleonora; uma saudação muito especial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, Dr. Claiton Gonçalves, Senhores Secretários Municipais presentes a este evento 

e saudar carinhosamente Flavio e a dona Dejanira. Saudando a vocês eu estou saudando a 

todos que compõem a FAVORITA, sejam colaboradores, sejam familiares, sejam 

incentivadores desta grande marca; desta que é referência também hoje para Farroupilha. 

Gostaria de dizer que, Flavio, o desenvolvimento social, econômico e cultural de um 

município se dá por meio de pessoas comprometidas com o seu trabalho; cidadãos natos ou 

que tem Farroupilha no coração. Como o lugar escolhido para viver, onde suas famílias são 

felizes e, principalmente, onde sentem-se parte do contexto e são importantes na 

engrenagem do desenvolvimento. Eu queria te dizer que hoje não se emite uma nova 

certidão de nascimento, mas a partir de hoje tu viverá nas duas emoções e no teu dia a dia 

aquilo que muitas vezes te perguntam “de onde tu é?” Referindo-se a tua empresa tu dizes: 

“de Farroupilha”. Pois agora, a partir de hoje também, no teu sentimento tu pode dizer com 

toda a segurança “eu sou de Farroupilha”. Farroupilha está te adotando e está te dando o 

mérito de pessoas que fazem pela cidade, que se encantaram e fizeram dela o seu meio de 

vida e o seu propósito para formar a sua família e ser eternamente feliz. Em nome do 

Partido Progressista quero agradecer ao colega Ver. Josué Paese Filho por me deixar usar a 

palavra no dia de hoje, e dizer que o Partido Progressista se sente honrado em te 

homenagear e de ter este momento muito especial de participação na tua vida. Muito 

obrigado, sucesso sempre.  

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Senhor Vereador. Nesse momento então 

concedo a palavra ao Vereador Aldir Toffanin da bancada do PDT. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente, Senhor Prefeito Municipal Claiton 
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Gonçalves, Senhores Vereadores, Vereadora Eleonora, Secretários Municipais, familiares 

do nosso homenageado Flavio, colaboradores e demais aqui presentes, sejam todos bem 

vindos aqui a essa Casa. Gostaria de agradecer os meus colegas Ver. Raul Herpich e 

Thiago Brunet, da bancada do PDT, por me darem a oportunidade de falar em nome do 

PDT nesse momento tão importante que é na homenagem ao nosso amigo, nosso 

empresário aqui de sucesso no município de Farroupilha o Flavio. Que sabemos nós, 

Flavio, que desde muito jovem foi em busca dos seus sonhos nunca medindo esforços para 

alcançar os seus objetivos. Ressaltamos também a grande importância da sua família, seus 

colaboradores, que participam desse brilho pessoal com a comunidade de cada alegria de 

conquistas conquistadas pelo nosso amigo Flavio; pela sua esposa que não mede esforços 

também, Flavio, quando tem que trabalhar e botar suor nessa caminhada né. Ser um mestre 

cervejeiro não é apenas conhecer os processos químicos e as etapas de fermentação enfim, 

é ir mais além disso; é a cada garrafa, cada barril, despejar sua vontade, sua garra e saber 

que um trabalho bem feito trará grandes conquistas para o futuro. Então, Flavio, as suas 

conquistas hoje lhe dá méritos para alcançar essa simples homenagem nessa Casa 

Legislativa na noite de hoje. Então em nome da bancada do PDT, em meu nome, nome do 

Ver. Raul Herpich e Ver. Thiago Brunet, queremos dar os parabéns a você mais uma vez, a 

sua família, seus colaboradores; e lhe desejar sucesso nessa caminhada. Muito obrigado 

por escolher Farroupilha para formar a família e para criar os seus filhos. Era isso, Sr. 

Presidente, obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Nesse momento então passamos a 

palavra ao Ver. Fabiano A. Piccoli da bancada do PT. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos e a 

todas. Saudação e agradecimento ao Prefeito Claiton Gonçalves pela sua presença nessa 

Casa, uma saudação ao Secretário Roque, Secretário André, Secretário Amarante, ao Ex-

Presidente dessa Casa, Ex-Vereador Iano, obrigado pela presença, a imprensa, familiares, 

colaboradores e amigos que vieram nessa noite prestigiar e homenagear o nosso convidado 

especial, Flavio e a sua esposa Dejanira. Flavio, parabéns pelo seu trabalho, que se iniciou 

não em 2014, se iniciou há muito tempo antes nos teus sonhos, no teu planejamento, e que 

hoje é mais uma das etapas desse grande sonho que estás colhendo, que é o 

reconhecimento público do Poder Legislativo pelo teu trabalho; trabalho da tua família, da 

tua esposa, dos seus colaboradores. E que representa essa homenagem, uma homenagem a 

todos os empreendedores que dormem, sonham e no dia seguinte executam o sonho. 

Sabemos das dificuldades que é empreender no Brasil, sabemos das dificuldades que é 

concretizar um sonho, mas aqui em Farroupilha encontraste um solo fértil. E desde 2014 

quantas conversas nós tivemos em relação às dificuldades que tinha para iniciar atividade 

lá. Das mudanças, Prefeito, que nós fizemos, sobre a tua gestão, para que a Cervejaria 

pudesse ser abrigada lá no bairro, que nós tivemos que mudar o plano diretor naquela 

época para que pudesse albergar aquela atividade no bairro, que não podia. Então 

Farroupilha te acolheu, Farroupilha acolhe o empreendedorismo, Farroupilha procura 

facilitar a vida de quem dorme, sonha e quer concretizar o seu sonho. E nós somos muito 

grato por ter escolhido Farroupilha para colocar o teu negócio, para gerar emprego, gerar 

renda, gerar tributos e colocar Farroupilha nesse grande mapa turístico que nós, através de 

diversas ações, viemos ao longo das últimas décadas tentando aproximar Farroupilha desse 

mundo que é o turismo. E da microcervejaria veio o bar aí depois veio a pizzaria, agora 

tem o Pub, tem negócios futuros sendo planejados; e temos a mais absoluta certeza que terá 
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sucesso nessa empreitada. Agradecemos então mais uma vez por ter escolhido Farroupilha 

e tenha certeza que não hesitaremos em fazer o que for possível, dentro da legalidade, para 

auxiliar na realização desse sonho, porque é um sonho que será compartilhado com todos 

nós. Parabéns, muito sucesso, muita entrega nesse trabalho porque ela dá resultado; já está 

dando, mas pode dar ainda mais. Parabéns. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Nesse momento passamos a palavra 

ao Ver. Alberto Maioli da bancada da Rede Sustentabilidade. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Quero dar uma 

saudação muito especial ao nosso Prefeito Municipal, os familiares do nosso 

homenageado, o nosso homenageado, seus familiares, Secretários Vandré, Roque, o 

Amarante, a imprensa e demais pessoas que se encontra aqui presente. Eu acho que todo 

mundo ouviu atentamente as colocações do nosso Ver. Odair Sobierai quando leu o 

currículo do nosso homenageado e eu quero dizer uma coisa para vocês:  prestaram bem 

atenção com que idade ele começou a trabalhar? Porque no dia de hoje a maioria do povo 

tem que começar a trabalhar depois que tem 18 anos de idade. Que isso eu acho uma das 

maiores vergonhas do mundo. O povo que não pode é só trabalhar, as outras bandalheiras 

podem fazer de tudo menos é trabalhar. Mas nós estamos aqui em um dia de festa, dia de 

gratidão, um dia de nós homenagear uma pessoa muito querida que para nos 

farroupilhenses é muito importante. Saber que você vem de uma região do alto Uruguai 

deixou suas raízes lá e veio para cá formar raízes aqui. Para mim é motivo de muita alegria 

poder nesta Câmara de Vereadores poder prestar essa homenagem. Você foi escolhido pela 

bancada do PSB e votado por unanimidade por todos os Vereadores aqui presentes. Então 

o que eu quero te dar é os parabéns. Para encerrar a minha fala ‘vou pedindo permissão de 

ter usado esse espaço para uma declamação, de prestar uma homenagem para um grande 

cidadão. Hoje, 13 de Maio, data que jamais será esquecida, de nós prestar uma 

homenagem que é justa e bem merecida, ao dono de Cervejaria FAVORITA, que por nós 

foi concedida. Sr. Flávio Boakoski, essa história para sempre ficará escrita, e tomara que 

a tua empresa cada vez ficasse sempre mais bonita, de poder atender o povo brasileiro 

com a tua cerveja que é a favorita’. Muito obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Nesse momento passo a palavra ao 

Ver. Tiago Ilha da bancada do PRB. 

VER. TIAGO ILHA: Boa noite Sr. Presidente, boa noite a todos, boa noite aos nossos 

colegas Vereadores, nossa colega Vereadora; quero cumprimentar nosso Prefeito 

Municipal, Dr. Claiton Gonçalves, que prestigia esse Parlamento Municipal, cumprimentar 

os nossos Secretários Municipais que se fazem presentes, Secretário André, o Secretário 

Amarante, Secretário Roque, a imprensa que se faz aqui presente, o meu amigo, Ex-

Vereador e Ex-Presidente dessa Casa, Iano, sua esposa Tere, que também é oriundo da 

região do nosso empreendedor homenageado hoje. E, Flávio, quero começar dizendo para 

você que o Ver. Odair Sobierai e toda a bancada do PSB está de parabéns pela sugestão, 

que foi aprovado por todos os Vereadores, desta homenagem e dizer que eu costumo falar 

aqui que só sabe para onde vai quem sabe da onde vem. Então, um empreendedor que tem 

os seus laços e os seus alicerces voltados à família, desde a sua concepção inicial, é um 

empreendedor com a cara da cidade de Farroupilha. E eu costumo dizer que essa é a cidade 

que todos nós nos orgulhamos, aliás, o seu posicionamento empreendedor naquele 

momento abriu o campo para hoje nós temos aqui diversos outros empreendimentos 

semelhantes ao teu, fazendo cerveja aqui no nosso município. Então aquela coragem, 
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aquele desprendimento e aquela visão de momento, que só o empreendedor como você 

tem, fez com que hoje outros empreendedores pudessem estar seguindo no mesmo tranco. 

Nós gostaríamos, em nome do Partido Republicano Brasileiro, desejar que a sua marca e os 

seus empreendimentos continuem e que esse gesto em que publicamente o Parlamento 

Municipal e a cidade de Farroupilha concede esse título, possa ficar marcado na sua vida 

como um reconhecimento. Que a nossa cidade, que todos os poderes representados aqui 

nessa noite estão dizendo: obrigado pela sua contribuição, que você continue escrevendo a 

história da nossa cidade. Então, hoje a gente tem que te dar um abraço, agradecer pelo seu 

posicionamento, pela tua família e desejar que a sua marca continue sempre trazendo e 

levando o nome da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Lembrando só de cumprimentar o 

Ex-Vereador e Presidente dessa Casa, Iano, os Secretários ainda que não foram 

mencionados por mim, Secretário Vandré, Secretário Amarante. E dizer que nessa noite, 

antes de darmos continuidade às manifestações, nós temos a presença da soprano Liziane 

Rufatto que nos presenteará com sua bela voz. (LIZIANE RUFATTO CANTA) 

SRA. LIZIANE RUFATTO: Obrigada. Eu gostaria de deixar minha singela homenagem 

ao Flavio e dedicar a você essa canção, em nome da cidade também, que é ‘Amigos Para 

Sempre’; que Farroupilha sempre está com as portas abertas. Parabéns. (LIZIANE 

RUFATTO CANTA) 

PRES. SANDRO TREVISAN: Quero agradecer a Liziane Rufatto que realmente 

abrilhantou essa noite com sua belíssima voz. Neste momento eu, em nome do Poder 

Legislativo Municipal, queria convidar o Prefeito Claiton Gonçalves para que proceda à 

outorga do Título de Cidadão Honorífico de Farroupilha ao Senhor Flavio Boakoski e que 

também receberá das mãos desse Presidente a medalha com o brasão do município. 

(ENTREGA DO TÍTULO E MEDALHA). Convido então para que faça uso da Tribuna o 

nosso homenageado Flavio Boakoski. 

SENHOR FLAVIO BOAKOSKI: Boa noite a todos, Sr. Prefeito, todos os Vereadores 

aqui presentes com as homenagens, muito bacana. Eu, sinceramente, não tinha noção do 

tamanho da responsabilidade que é o Título de Cidadão Honorífico de Farroupilha. A gente 

quando recebe a informação parece algo tão singelo, mas ouvindo a palavra de vocês vejo 

a importância que isso tem e fortalece ainda mais o desejo que eu tenho em fazer com que 

os meus empreendimentos, assim como o nosso município, cresça sempre voltando para o 

lado empreendedor da indústria e também do turismo. Eu acredito muito, acredito muito no 

nosso município na nossa região, não tenho a menor dúvida; agradeço muitas vezes aos 

meus pais já por terem escolhido Farroupilha como sendo o nosso destino quando nós 

saímos, em 1989, de Alpestre. Uma cidade pujante cercada de municípios com esse mesmo 

propósito, onde o investimento, o empreendedorismo estão no sangue. Então a formação 

que eu tive aqui nessa cidade e na região, porque a universidade era em Caxias do Sul, é 

sempre com olhar empreendedor para tudo que a gente faz. Então desde o SENAI naquela 

formação básica do primeiro emprego, a orientação da família sempre foi para que a gente 

trabalhasse em prol de desenvolver ainda mais o ser humano e também o empreendimento. 

Então, a Cervejaria FAVORITA veio, assim como muitos outros negócios, de um sonho e 

também de uma visão que eu tive em algumas das viagens, principalmente Alemanha e 

Estados Unidos, onde que esse mercado já estava mais pujante, digamos assim, em relação 

a nossa região. Então sou muito feliz com esses quatro anos de indústria, claro, como bem 

comentaram antes, são 7 anos já de brincar de fazer cerveja né, mas quatro anos que a 
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gente leva isso muito a sério, e cada vez mais. E esse momento é o momento que a gente 

está focando muito em realmente ter o objetivo como cerveja ser o nosso produto principal 

e agregar o turismo. Então nós entendemos que Farroupilha vai ser, todos aqui sei que 

trabalham para isso, para que nós sejamos reconhecidos em breve como um destino 

turístico nesse nosso país; nós já estamos cercado por grandes potências desse segmento e 

Farroupilha eu acredito sim, eu acredito, que será uma grande potência também. Então 

muito obrigado por essa homenagem, certamente continuarei colocando meus esforços, e 

de da minha equipe também, direcionando, canalizando para que o nosso município 

apareça cada vez mais em todos os eventos que a gente vai nesse Brasil afora. Nos 

estabelecimentos que a gente vende a gente sempre leva a marca produzida em 

Farroupilha/Serra Gaúcha. Então isso é um argumento muito forte de venda e eu sempre 

falo, quando vem um novo comprador que vem de outra região, eu sempre digo para eles 

‘vistam essa marca, vistam a Favorita’, mas acima de tudo sempre digam ‘é produzido em 

Farroupilha na Serra Gaúcha’; que isso tem uma força muito grande comercial também 

para nós. Então eu sou muito agradecido por todos vocês pelas palavras que disseram e 

também muito agradecido à minha família que se faz aqui presente, a minha esposa que há 

20 anos me acompanha nesses desafios e acredito que serão muitos mais pela frente aí, 

porque o desafio ele é diário. A gente está sempre trabalhando em busca de crescimento, 

em busca de mercado né. Então agradeço mesmo também a toda a equipe que veio hoje, 

aos amigos, familiares, e uma homenagem especial também a minha sogra falecida que 

certamente está aqui conosco, em espírito, que é uma pessoa que sempre nos ajudou, assim 

como meus pais; foi uma pessoa que esteve sempre muito junto, sempre incentivando nós 

também a sermos empreendedores. Muito obrigado a todos vocês. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Convido para que faça o uso da Tribuna, em nome do 

Poder Executivo Municipal, o Prefeito Claiton Gonçalves. 

PREFEITO CLAITON GONÇALVES: Quero fazer uma saudação a todos os amigos 

cidadãos de Farroupilha presentes aqui no Parlamento da nossa cidade. Quero pedir licença 

ao Presidente Professor Sandro para fazer isso, em nome da cidade, do Legislativo 

Municipal, a quem saúdo também, pedindo licença a Vossa Excelência para saudar a 

Vereadora Doutora Eleonora Broilo, mulher representante do Parlamento da nossa cidade. 

Cidadão Honorífico, um título importante e nós precisamos referendar aqui os membros do 

Executivo aqui presentes, os nossos Secretários Municipais, o Vandré, o Roque, Amarante; 

a imprensa local que dá tambor a esta ação e o Iano, que representa as forças políticas de 

outrora tanto como Secretário Municipal como Vereador, representando a força política do 

Executivo e do Legislativo Municipal. E vou te pedir licença para saudar a Terezinha em 

nome do quadro formador de cidadão, que é o professor. Então Flavio importante nós 

termos aqui a figura do professor que é quem faz com que tudo aconteça. Flavio Boakoski, 

em teu nome saudar a família Boakoski, mas também quero te pedir licença para saudar de 

forma muito carinhosa a Dejanira, tua esposa, que representa na verdade a condução dos 

teus sonhos. Nenhum sonho é possível se não tiver ao lado de um homem sonhador uma 

mulher que lhe segure e lhe suporte; sonhar não é tão simples, alguém precisa entender 

isso. E quando tem uma esposa que entende a coisa vai longe. E quero saudar a família 

FAVORITA, o grupo FAVORITA, porque fazer cerveja em Farroupilha é desafio, mas 

também é história. Então é importante estar saudando aqui a família FAVORITA que tem 

feito belos produtos cervejeiros, belas cervejas. Não é assim, Raul? Nós achamos que o 

turismo realmente merecia, o turismo em Farroupilha realmente merecia esse aplauso; e 
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tua cerveja tem inspirado outros a fazerem cerveja. Cerveja que é uma ciência muito 

antiga, mas que também sempre tem se renovado. É mais fácil fazer iogurte com 

lactobacilos do que fazer cerveja com saccharomyces cerevisiae (levedura de cerveja); a 

fermentação é um pouco diferente e nós aqui, nós farroupilhenses, dominamos já há mais 

tempo a fermentação da uva fazendo vinho. Mas fazer cerveja vai além disso né; com todas 

as suas nuances, com todas suas modificações, com todos os seus apetrechos. E muito mais 

do que ser ‘paneleiro’, porque o ‘paneleiro’ pode fazer de lúpulo, nós aqui estamos falando 

de profissionais que fazem cerveja levando em conta a qualidade e a condução de bom 

malte, e isso é para experts. Eu quando moleque me atrevi a fazer ‘Sprite beer’; ‘Sprite 

beer’ é feito de gengibre. Um dia cheguei da CORLAC e disse para minha avó, onde eu 

trabalhava no laboratório de leite, vamos fazer ‘Sprite beer’ li num livro. E ela disse “como 

é que se faz isso?” Vamos arrumar gengibre e eu vou te ensinar, e fizemos. Das primeiras 

50 garrafas que fizemos 48 explodiram, errei no fermento Fleischmann, mas fizemos 

outras e a coisa andou, funcionou. Depois eu virei ‘paneleiro’, andei fazendo de lúpulo 

com caramelo e algumas coisas mais; uma cerveja ruim que nem eu conseguia tomar. 

Quero dizer que iniciar um Projeto e dedicar a vida a produzir uma bebida, cerveja, é um 

sonho, Dejanira, que é pesado; e aqui eu quero aplaudir o Gustavo e a Flávia, filhos, que 

compreenderam isso, não é tão simples. Mas quero dizer também que tu plantaste um belo 

empreendimento que orgulha a cidade de Farroupilha, orgulha a nossa cidade, e ele está no 

contexto do nosso planejamento para 20 anos, como um contexto de desenvolvimento 

estratégico para o turismo. Então tu é bem-vindo, bem-vindo e muito bem-vindo à cidade e 

que bom que tu abandonou o norte do estado e está aqui porque nós precisamos do teu 

trabalho e da tua ciência e da tua grandeza aqui em Farroupilha.  A cidade de Farroupilha é 

feita de muitas pequenas frações e essa é uma fração importante, por isso o título de 

cidadão honorífico e que eleva, na verdade, a tua condição a pertencente de fato a cidade, 

nos enche de orgulha e nos diz assim: realmente é dessas pessoas que a cidade precisa para 

continuar no caminho que está trilhando para o futuro e para o seu desenvolvimento. 

Parabéns família Boakoski, parabéns ao grupo FAVORITA que está aqui presente 

aplaudindo o líder maior, mas que está construindo uma história bonita, uma estrada muito 

bem pavimentada na cervejaria aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. 

Parabéns a todos. Muito obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Eu não teria como não fazer nenhum comentário, pois 

lembro do tempo em que chegaram na região. Vocês vieram a morar então mais perto lá do 

seco né, eu já morava lá no Caçador, perto do Shopping Iguatemi; e daí lembro sim a gente 

teve, na verdade, uma infância e todo mundo chegava aonde chegava, ali no colégio. E 

lembro de vocês como se fosse hoje a chegada porque chegavam, como é uma comunidade 

que não tinha tanta e nem tem tantas pessoas a gente ficava assim, como eram da nossa 

idade, ansiosas “poxa quem chegou? Tem gente ali vindo nova estão no colégio, chegaram 

pessoas novas no colégio”. Então eu lembro disso assim nitidamente, depois lembro 

quando foram morar mais lá em cima então, perto da TREMARIM né. Então isso faz parte, 

eu conheço a vida de você, Flavio, dos seus irmãos, assim bem nítida porque é de longa 

data é isso né, não faz tão pouco tempo. Então é interessante perceber que algumas pessoas 

ou várias pessoas daquela região sai e fazem investimentos, e de repente deixam de ser 

aquelas crianças e partem para empresas e investimentos, e trazem progresso para região 

contribui com o turismo; isso é muito, muito, muito interessante, é satisfatório para quem 

sai de lá, que nem eu saí, ver os colegas da região principalmente conseguindo ter um 
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desenvolvimento dessa maneira. E esse desenvolvimento quando você falou “levar a sério 

a brincadeira de fazer cerveja”, nós estivemos lá, né Ver. Odair Sobierai, e a gente 

percebeu que o investimento não é de brincadeira não, porque se tem o conhecimento e se 

sabe do alto custo, o quanto que todos aqueles mecanismos que têm para produzir cerveja 

custam, são valores altos. Então dizer meus parabéns, porque é um belo empreendimento,  

a cidade agradece; está no contexto, a cidade nossa está voltada a questão sim de atrair 

para cá mais pessoas e mais pessoas com a questão forte do turismo. Outra coisa 

importante que eu vi naquele momento foi quando ele mencionou, Vereadora Eleonora, 

que ele teve oportunidade, o Flavio teve a oportunidade de ir para outros lugares, pois vivia 

viajando e muitas vezes ficou tentado, mas quando voltava para Farroupilha olhava para 

nossa região, para nossa cidade, e dizia “essa cidade é que eu quero ficar pois essa cidade é 

muito boa, essa é a minha cidade, a cidade que eu moro, eu sou farroupilhense”, ele 

comentou isso quando estávamos lá e “não troco essa cidade, a minha cidade, por nenhuma 

outra” foi o comentário que ele nos fez naquele momento, Prefeito Claiton. Então 

parabéns! E quero nesse momento então em nome do Poder Legislativo agradecer ao 

Prefeito Claiton Gonçalves, ao nosso homenageado Flavio Boakoski e sua esposa Dejanira, 

sua família, filhos Flávia e Gustavo, pais Tadeu e Amélia, irmão Sidinei, Tatiana e Daiane; 

agradecer aos nossos Vereadores, as entidades de classe, autoridades municipais, Senhores 

e Senhoras presentes. E dizer ao nosso homenageado que esta Casa se orgulha muito em 

poder homenageá-lo, um reconhecimento aos serviços prestados à nossa cidade. Muito 

obrigado pela sua presença e pela presença de todos aqui nesse momento.  Agradecemos a 

todos e declaro encerrado, em nome de DEUS, os trabalhos da presente Sessão Solene. 

Muito obrigado e uma boa noite. 
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