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SESSÃO SOLENE  

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:30 horas, o Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os Vereadores: Arielson Arsego, Fabiano André Picolli, Ildo Dal 

Sóglio, João Reinaldo Arrosi; José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Leandro 

Somacal, Lino Ambrósio Troes, Maria da Glória Menegotto, Maristela Rodolfo Pessin, 

Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Rudmar Elbio da Silva e Sedinei Catafesta. 

 

PRES. RAUL HERPICH: Boa noite a todos. Em nome de Deus declaro abertos os 

trabalhos da Sessão Solene que outorga o Certificado Agricultor Destaque do Ano ao 

Senhor Jandir Baggio. Inicialmente, a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha 

agradece e saúda as autoridades presentes, entidades de classes, Senhoras e Senhores e 

imprensa. Convidamos para fazer parte da Mesa o Excelentíssimo Senhor Claiton 

Gonçalves, Prefeito Municipal. Convido o Excelentíssimo Senhor Eder Sandro da Silva, 

Secretário Municipal da Agricultura. Convido também o nosso homenageado da noite, 

Senhor Jandir Baggio e sua esposa Anedi Lazzari Baggio, para que façam parte da Mesa. 

Informamos aos presentes que farão uso da Tribuna nesta noite, um Vereador por Bancada, 

o Secretário da Agricultura, Eder Sandro da Silva, o nosso Prefeito Claiton Gonçalves e o 

nosso homenageado Jandir Baggio. O certificado de Agricultor Destaque foi instituído pela 

Lei Municipal n° 2.698, de 11 de junho de 2002, de autoria do Vereador Orlando Pegoraro, 

que está presente nesta noite, muito obrigado pela presença. Convido então, o Partido 

Democrático Brasileiro – PDT para que faça uso da Tribuna. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo 

Municipal, Vereador Raul Herpich, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Claiton 

Gonçalves, Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras, Excelentíssimos Senhores 

Secretários Municipais presentes. Em nome dos quais saúdo todos os demais secretários e 

funcionários municipais, saúdo os presidentes de partidos políticos, suplentes de 

Vereadores, ex-secretários, representantes da imprensa, Senhoras e Senhores. 

Excelentíssimo Senhor Jandir Baggio, sua esposa, seus familiares, obrigado pela presença, 

vocês nos honram por demais com vossa presença nesta noite. Primeiramente, quero 

agradecer aos colegas de bancada, Vereador Paulo Roberto Dalsochio e Raul Herpich por 

me oportunizarem a utilização dessa tribuna em nome do Partido Democrático Trabalhista 

– PDT Jandir, a Comunidade de Farroupilha reconhece e valoriza todo o seu trabalho e de 

toda a sua família, que juntos compartilham as alegrias, os desafios e as conquistas do dia-

a-dia. Sabemos com certeza que você honra todos os valores morais e éticos que lhe foram 

passados por seus pais, isto reflete no gosto, no amor e no respeito pela terra, que retribui 

com abundância de colheitas ao amor que você tem dado a ela. A agricultura, mesmo que 

familiar, requer diversificação de cultura, inovação tecnológica e busca conhecimento 

permanente, para que os investimentos possam trazer rentabilidade e possibilidade de 

reinvestir naquilo que é sua vocação: cuidar da terra, produzir alimentos com qualidade, 

não apenas com quantidade, mas com qualidade comercial e qualidade de vida. Senhor 

Jandir, todos nós sabemos que o trabalho no campo é fruto de suor, dedicação de muitos 

homens e mulheres, muitos jovens que se dedicam ao cultivo do nosso solo, os quais 

permitem que o Brasil seja um destaque na agricultura mundial. Quero aqui fazer 
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referência a toda a política voltada para a agricultura que atualmente é o sustentáculo das 

exportações brasileiras. Tal política permite ao produtor rural, que embora tenha a mercê 

das agruras do tempo, vislumbra a possibilidade de sucesso. Assim, é por demais justo, 

todos os elogios são atribuídos aos agricultores, em geral, pois são alicerçados na realidade 

da atual conjuntura e com ética, diariamente se dedicam a cultivar a terra e aqui nesse local 

onde vivemos, não nos permite determinadas proezas, muitas vezes nós temos que cuidar 

com a elevação, com a estrada, com a água, com o mato. As coisas ficam meio reduzidas, 

tem que trabalhar com afinco para chegar lá, assim mesmo os agricultores conseguem, ano 

após ano, melhorar a produtividade da sua agricultura. Nosso homenageado desta noite, 

assim como muitos outros agricultores de Farroupilha, é exemplo de dedicação e de 

trabalho, que faz por merecer o destaque que tem na comunidade, que investe e acredita na 

agricultura. É sempre importante destacar que no setor agrícola, além do agricultor cumprir 

com a sua parte (a exemplo do Sr. Jandir), é preciso também que o governo nos seus 

diferentes níveis, também cumpra a sua responsabilidade. No Município de Farroupilha, é 

onde realmente tudo acontece, Senhor Jandir, com incentivos da Administração Municipal, 

do Sindicato Rural, da EMATER e de todos aqueles que se esforçam para que isso 

aconteça, fortalecendo ainda mais a atividade no meio rural. Ao olharmos para a atividade 

agrícola, parece que tudo é igual, porém tudo é diferente, o dia de amanhã é diferente que o 

dia de hoje, mas só parece, porque o esforço e a dedicação de muitos fazem a grande 

diferença. Por isso, Senhor Jandir, nós podemos dizer em alto e bom som, o Senhor é um 

exemplo a ser seguido por muitos, ou quem sabe por todos, quando nós falamos em valores 

éticos e morais. Na parábola do semeador, encontramos a figura do agricultor, da semente 

e da terra. A terra está aqui, a semente, Senhor Jandir, está em suas mãos, lança-as para as 

futuras gerações, para que elas possam ser no seu trabalho, no seu exemplo, o 

engrandecimento para toda a atividade agrícola. Do mesmo modo, temos presente que 

precisamos de cidadãos exemplares, seja na atividade agrícola, ou outra atividade qualquer 

e assim possamos defender os valores que fazem a diferença de quem vive neste chão e 

que é muito importante o trabalho, a vontade e a fé, na vida e no futuro. Senhor Jandir, 

quero transmitir nesta noite, em nome do nosso Partido, o nosso carinhoso abraço, a nossa 

carinhosa saudação a você a sua família, pelo trabalho que é diferenciado, que muitos 

pudessem lhe seguir, com as suas técnicas, com o seu jeito de ser, pois constróis um futuro 

de alegria pelos objetivos alcançados. Nesta noite, Senhor Jandir, onde enaltecemos suas 

conquistas, mas também suas dificuldades para prosperar, muitos serviram-se do seu 

produto como matéria-prima para alcançar um número maior de consumidores. Desejamos 

que sua vida seja repleta de sucesso e que Deus lhe ilumine todos os dias e também ilumine 

todos os agricultores, abençoando o seu trabalho, como também o fruto da terra que os 

Senhores colocam à disposição de todos os consumidores. Parabéns ao Senhor e a todos os 

agricultores neste dia muito importante, muito obrigado! 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Convido o Partido 

Social Democrático – PSD para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador 

Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, quero 

cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os demais eminentes Parlamentares desta 

Casa, os representantes desta Comunidade, que por esta Casa passou e passa diversos 

projetos em prol do desenvolvimento desta querida cidade chamada Farroupilha. 

Cumprimentar o nosso Prefeito, Doutor Claiton Gonçalves, em seu nome, cumprimentar 
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nosso Secretário Eder, da Agricultura, o nosso Secretário licenciado, Fernando Silvestrin, 

que esteve na linha de frente da Secretaria, dando o amparo necessário para a nossa 

comunidade do interior, uma comunidade que precisa sempre de algo a mais. Um 

cumprimento especial ao nosso homenageado, Senhor Jandir, nome do meu tio, que eu 

tenho orgulho e muito carinho. Hoje nosso homenageado, o agricultor destaque 2016, é o 

Senhor Jandir Baggio, junto com a sua esposa, recebem esse título de reconhecimento. Em 

seu nome, Senhor Jandir, cumprimentar a sua família aqui presente, os seus amigos e dizer 

aqui neste momento que me sinto muito feliz, honrado acima de tudo e registro votos de 

felicidade pelo Dia do Agricultor, que foi ontem. É uma profissão que tem que ser cada vez 

mais valorizada e na história deste município, Doutor Lino Ambrósio Troes, que me 

antecedeu está tribuna, em 81 anos de município, teve um marco na agricultura com este 

novo governo, que muito fez e ainda tenho certeza que de todas essas ações feitas por esse 

governo, é pouco, pelo que os nossos agricultores merecem, pelo trabalho que fazem em 

prol da nossa cidade chamada Farroupilha. Agradecer, Prefeito Claiton Gonçalves, a sua 

equipe, pelos maquinários, pelas estradas, pelos programas feitos para o interior, pela 

valorização dessa profissão que tanto sofre na chuva, no frio, no sol. Tantas noites 

pensando no que vai acontecer no dia de amanhã, imaginando o que o tempo tem a nos 

proporcionar para o dia de amanhã com a lavoura plantada, com os pessegueiros florindo, 

Vereador Raul Herpich, Senhor Baggio, florindo e o coração a mil, pulsando naquela 

alegria de uma boa colheita. Esta homenagem que o nosso agricultor divide com todos os 

amigos, com os filhos, com os vizinhos, com os colegas do clube do salão no final de 

semana, com os amigos que admiram o trabalho dessa família, ela é muito simples, mas 

tenho certeza que as palavras ditas por cada um dos parlamentares desta Casa e 

autoridades, sem dúvida, são palavras do fundo do coração, porque aqui todos que esta 

Casa homenageou, que prestou uma homenagem, são pessoas que fizeram e fazem a 

história deste município, são pessoas merecedoras, pessoas que batalham dia após dia. 

Deixo nestas breves palavras, o que é ser agricultor e o que é ser hoje, um agricultor 

destaque. Muitos fazem do seu trabalho um instrumento, pensando sempre na boa colheita 

e no sustento da família, esta é a chave de um cofre de uma família, o fazer o bem, sempre 

bem feito, sem olhar a quem. Por trás do desenvolvimento de uma cidade, existe uma força 

humana no exercício de uma atividade pouco reconhecida, mas de grande importância no 

dia-a-dia de cada brasileiro. Mesmo diante das dificuldades, devido às condições 

climáticas, da geada, do granizo, excesso de chuva ou a falta dela, eles são os responsáveis 

pela geração de emprego, renda, movimentam a economia e tornam a agricultura 

competitiva. São vocês, Senhor Baggio, é o Senhor, a sua esposa e aqui os seus amigos e 

familiares que lhe prestigiam nesta noite, vocês são os responsáveis pelo importante 

processo de produção de alimentos, o preparo do solo para o plantio, o cuidado com a 

lavoura, a colheita dos frutos. A singular relação entre o homem e o campo. A paixão pelo 

que produzem e o orgulho da colheita, numa terra em que tudo se planta, colhe. Produtores 

que empreendem, administram, inovam e respeitam a terra. É do suor destes heróis 

anônimos que sai a energia que movimenta os mais variados segmentos da economia. 

Graças aos agricultores temos alimentos em nossas mesas. Os mesmos que produzem o 

que comemos são os mesmos que também garantem o próprio sustento de sua família. 

Aqueles que levantam de manhã para pegar o trabalho, que levam de geração em geração 

todas as lições aprendidas, mas principalmente a humildade e a honestidade. Para encerrar, 

Senhor Presidente Raul Herpich, Senhor Prefeito Claiton Gonçalves, demais convidados 
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desta noite, imprensa, meus amigos e amigas, deixo aqui Senhor Jandir Baggio, um 

pensamento de Joaquim Ferreira, tenho certeza que este pensamento toca o coração de 

cada um dos agricultores aqui presentes. “Ninguém acredita tanto no futuro como o 

agricultor, ele sempre acha que se agora a colheita não foi boa, no próximo ano, tudo será 

diferente”. Em nome do nosso agricultor, Jandir Baggio, da família, da esposa, eu agradeço 

em nome do meu partido, o PSD, a atenção e a presença de todos, porque hoje é o dia que 

entrou na história desse município, o dia em que mais um importante segmento do 

desenvolvimento deste município foi agraciado por essa Casa de Lei. Tenho certeza que é 

mais uma página escrita de um homem de garra, coragem e acima de tudo de lealdade com 

o que faz e com a sua família. Meu muito obrigado, seja feliz sempre e que Deus 

acompanhe a ti e a toda a sua família. Obrigado Senhores. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Convido o Partido dos 

Trabalhadores – PT para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador Ildo Dal 

Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente Raul Herpich, Senhor Prefeito Municipal 

de Farroupilha Doutor Claiton Gonçalves, Secretário da Agricultura Elder, homenageado 

de hoje Jandir Baggio, sua esposa Anedi Lazzari, os demais Vereadores e Vereadoras, os 

familiares aqui presentes, boa noite. Eu gostaria de saudar, em nome do Partido dos 

Trabalhadores, os nossos homenageados e prestar uma singela homenagem ao agricultor 

destaque, Sr. Jandir Baggio. Mas dizer, Senhor Jandir, que o Senhor também teve o seu 

braço direito, a sua esposa que está ao seu lado, companheira de uma vida na qual tiveram 

filhos e netos. Isso é importante a gente destacar, a importância da família que é unida, que 

trabalha acreditando em uma fé de um ser superior, a família que acredita na força, que 

acredita na agricultura. Assim é a família Baggio. Hoje, o trabalhador na agricultura, foi 

falado também pelo Vereador Sedinei Catafesta, que colocou muito bem e o Vereador Lino 

Ambrósio Troes, que o trabalho requer muito esforço e as vezes não é reconhecido na sua 

totalidade, principalmente pelos nossos governantes. Hoje nós sabemos que tem uma 

tentativa, inclusive de tirar a aposentadoria dos nossos agricultores, mas eles são pessoas 

que contribuem para o nosso País e tem o direito também de quando chegar a uma etapa da 

vida, usufruir daquele benefício. Tudo isso que eu estou falando, frente ao Senhor Jandir 

Baggio, que são merecidas as suas homenagens, pelo que representa para a nossa 

comunidade de Farroupilha, contribuindo com toda a sociedade e eu fico me perguntando, 

Senhor Jandir Baggio, o que seria de nós, o que seria da população, se não fossem os 

braços guerreiros dos nossos agricultores que levantam as vezes de madrugada e vão 

dormir as vezes à meia noite, eu sei porque eu também sou filho de agricultor e a gente 

sabe o que é ser agricultor. Porque as vezes a gente também depende muito do governo, 

mas também depende do nosso tempo, como ele anda, a gente sabe que o ano passado o 

agricultor sofreu demais com os problemas, com a temperatura que teve, não teve inverno 

no tempo certo, aí prejudicou, causando chuva e geada fora de época, estragando a 

colheita. Portanto, nós temos que agradecer aos nossos colonos, porque eles têm fé de que 

um dia após o outro, um ano após o outro, poderá melhorar as coisas. Eu acredito que este 

ano, Vereador Arielson Arsego, o agricultor, se Deus quiser, vai conseguir uma boa safra e 

eu sei que vocês produzem bastante pêssego e uva, portanto eu acredito que este ano todos 

os agricultores terão uma boa safra. Mas dizer que o agricultor destaque poderiam ser 

outros agricultores, porque tem muitos agricultores valorosos aqui da nossa comunidade de 

Farroupilha que também fazem jus, mas o Senhor foi o escolhido, pelo seu esforço e da sua 
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família, pelo esforço dos seus filhos, agregado com certeza na fé, porque sem fé ninguém 

constrói nada. E aqui eu quero me referir aos seus filhos e a neta Isadora. A sua neta, 

Senhor Baggio e dona Anedi, ela é a esperança do nosso Brasil, a esperança de 

Farroupilha, é o orgulho de vocês, assim como os vossos filhos são orgulho de vocês, essa 

pequena Isadora também é, digo que é por ela que nós temos que lutar, porque nós estamos 

na vida adulta e temos que deixar um legado especial para essas crianças. É isso que eu 

chamo atenção, eu quero te dizer, Isadora, obedeça sempre teus pais e a tua mãe, eles vão 

te conduzir sempre ao bom caminho, mas se espelhe, pegue como referência o seu avô e a 

sua avó para que você tenha um parâmetro de vida, aí quem sabe quando você se tornar 

adulta, como o seu avô e a sua avó, que você também possa ser homenageada e respeitada. 

Que você tenha plena consciência que as pessoas vão te querer bem, assim como querem 

bem ao seu avô e a sua avó, ao seu pai e a sua mãe. Você é o futuro do nosso país, você é o 

futuro do nosso estado, você é o futuro do nosso município e eu quero além de deixar essa 

homenagem para vocês, Senhor Baggio, mas eu queria também te homenagear, Isadora, 

para que você tenha forças, para que você estude, para que você se torne uma grande 

mulher, uma grande avó no futuro, para que você seja uma pessoa livre, feliz e iluminada 

por Deus, é isso que eu quero. E o que eu disse, eu quero estender para toda a sua família 

Baggio, da sua geração a geração da sua neta, pois é um segmento da nossa sociedade e 

nós temos que deixar um legado especial para as nossas crianças, que eu vejo que tem uma 

criança de colo aí. É isso que nós precisamos, cultivar isso aí, por isso nós precisamos 

cultivar bons frutos como vocês estão produzindo. Meus parabéns e o meu muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. Convido o Partido da 

REDE Sustentabilidade para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra, Vereadora Maria 

da Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Boa noite Senhoras e Senhores, quero 

cumprimentar o Senhor Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, cumprimento nosso 

Presidente da Casa Raul Herpich, um cumprimento muito especial também ao Eder, 

Secretário da Agricultura e também quero cumprimentar o Ex-Secretário Fernando 

Silvestrin, que muito fez também por nossos agricultores nesses 3 anos que se passaram. 

Quero cumprimentar todos os Vereadores, os secretários que estão aqui presentes, um 

cumprimento muito especial as Senhoras e Senhores, a imprensa, agora tem que ser 

cumprimentado neste momento é o Jandir. O Jandir Baggio com toda a sua família que está 

aqui, a sua esposa, a Dona Anedi, que não é por pouca coisa que estão aqui. Ser agricultor 

destaque é realmente ser uma personalidade. Eu diria que no passado, a gente muitas vezes 

nem lembrava dos agricultores e o nosso querido e sempre Vereador Orlando Pegoraro que 

está aqui, levantando a mão, pois tive o privilégio de ser Vereadora junto a ele, que é uma 

pessoa que sempre falava: “nós temos que fazer um projeto, nós temos que fazer uma Lei 

para os agricultores, porque eles são merecedores, o agricultor é que traz para nós aqui na 

cidade, o alimento”. Eu digo isso, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, porque já fui 

agricultora, digo isso porque convivi com meus pais, irmãos e minha família na 

agricultura, sei o que é “carpir”, tirar uva, tirar leite, queijo, sei o que é fazer tudo, enfim, 

eu sei o que é trabalhar na agricultura. Eu sei o quanto vocês, Jandir, Anedi Baggio, sei o 

quanto os agricultores e muitos que estão aqui hoje, trabalham de sol a sol. Portanto, a 

Câmara de Vereadores homenageia realmente diversas personalidades e profissionais da 

nossa sociedade, sempre pela importância das suas atividades e o agricultor é um desses 

profissionais que mais merece ser reverenciado, um profissional da terra, principalmente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  753 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:  3.670 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:  25/07/2016 

 

 

 

hoje, Senhor Jandir Baggio, olha a sua sorte, o Dia do Agricultor é hoje, muitas vezes nós 

homenageamos, né Prefeito Claiton Gonçalves, quando já passou o dia, porque é na 

segunda feira. Mas hoje é o Dia do Agricultor, então a gente fica feliz, todos nós aqui 

Vereadores, o Secretário da Agricultura, o Prefeito Claiton Gonçalves, todos nós estamos 

felizes por estarmos prestando esta homenagem justamente neste dia. Já disse que o 

agricultor é responsável pelo nosso alimento, pela produção desse alimento e esses 

agricultores muitas vezes são pessoas que passam pelo anonimato, muitas vezes nem se 

lembram que tem um agricultor e não é só aquele agricultor, o grandão, porque hoje em dia 

nós temos muitos agricultores que são realmente afortunados, mas e aqueles pequeninos? 

Aqueles que dependem de tudo? Esses também, neste momento são homenageados, nós 

temos que homenagear todos, Vereador Arielson Arsego, do pequeno até o grande, porque 

todos fazem a sua parte e o Jandir Baggio não passou despercebido disso. Tanto é que ele 

está aqui hoje, recebendo essa homenagem, recebendo esse carinho de todos nós, 

recebendo o carinho da sua família, amigos e Vereadores. Aqui nós somos várias bancadas 

e todas destacam as virtudes desse homenageado. Portanto, eu digo assim, faça sol ou faça 

chuva, os agricultores levantam cedo e posso dizer, também dormem cedo, eles não 

dormem tarde, eles dormem cedinho, muitas vezes nem a novela eles assistem. Sempre 

eles enfrentam percalços, mas eles acreditam na sua capacidade, porque hoje em dia, com 

tanta geada, neve, nunca fez tanto frio como agora, mas eles estão lá e a família do Jandir 

Baggio sempre apoiando, inclusive muitas vezes estando junto na lida da terra. Eu tenho 

certeza que vocês da família que estão aqui, devem ter muito orgulho neste momento do 

pai e da mãe de vocês, porque sempre ao lado de um grande homem, existe uma grande 

mulher, está ali do lado a Dona Anedi Baggio. Vocês devem ter muito orgulho de estar 

aqui hoje recebendo essa importante homenagem da Câmara de Vereadores, porque vocês 

têm na mente uma visão moderna e sustentável, vocês são respeitados por todos nós. 

Portanto, Senhor Jandir Baggio, eu não quero me alongar muito, porque vendo o coração, 

eu lhe digo que o Senhor é merecedor dessa homenagem. Parabéns, felicidades e que vocês 

continuem trabalhando e lutando porque vocês realmente são os que trazem o nosso 

alimento, se não fosse pelos agricultores, não sei o que seria do homem, da mulher da 

cidade. Parabéns e um abraço a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. Convido o 

Partido Progressista – PP, para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra está o Vereador 

Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente Raul Herpich, Senhores Vereadores, 

Vereadoras desta Câmara de Vereadores, Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, o 

Vice-Prefeito Pedroso que não está presente, mas se sinta cumprimentado, cumprimento o 

Secretário Eder que está na Mesa, em seu nome, cumprimento os demais Secretários aqui 

presente nesta noite, representantes de entidades, Senhores da imprensa, Senhoras e 

Senhores. Quero fazer aqui um cumprimento todo especial ao meu amigo, amigo dessa 

comunidade, amigo dos agricultores, que foi iluminado, falo do Orlando Pegoraro, que lá 

em 2002 foi aprovado por esta Casa, uma Lei, onde criou a homenagem do agricultor 

destaque. Nada mais justo que homenagear essas pessoas que batalham de manhã à noite. 

Cumprimento também todo especial ao nosso homenageado, Senhor Jandir Baggio, sua 

esposa Anedi, seus filhos Elenice, Evandro, Elizete e Eder, seus familiares, amigos e 

colaboradores. O trabalho no campo é fruto do suor e da dedicação de centenas de homens 

e mulheres, a esses devemos o destaque da Agricultura Brasileira no cenário mundial. É 
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sabido que quando o agronegócio vai bem, a economia nacional segue o mesmo caminho. 

Ocupei essa Tribuna para fazer diversas homenagens a outros agricultores que aqui foram 

homenageados, não canso de dizer que a agricultura, Senhor Prefeito Claiton Gonçalves, é 

o carro chefe da economia do município, do estado e do país. A agricultura Farroupilhense 

tem como modelo produtivo agrícola familiar, elas são responsáveis pela maioria dos 

alimentos produzidos para a nossa nação. Apesar de todas as problemáticas direcionadas as 

lidas do campo que aqui não se faz necessário mencionar, o Senhor Jandir Baggio, 

empreendeu o seu destino e de seus agricultores. O que faz o sucesso deste homem, do seu 

trabalho, de toda a sua família e dos seus colaboradores, digo sempre, temos muitos 

incentivos ao comércio merecedor, as indústrias, muitas vezes nas crises, baixando os 

impostos para ter maior produção e maior venda, para não vir o desemprego. Falo em 

nome de todas as esferas, municipal, estadual e federal, principalmente a federal, que 

deveria olhar com outros olhos os nossos agricultores, não só aqui no Município de 

Farroupilha, não só no Estado do Rio Grande Do Sul, mas em todo o país, porque o 

incentivo é mínimo, é muito pouco, Orlando, então eu espero que os governos futuros 

comecem a olhar os agricultores e os agronegócios com outro olhar. Através do 

homenageado, a bancada do Partido Progressista, quer homenagear todos os agricultores 

do nosso município e suas famílias pelos seus esforços e dedicação em trabalharem em 

prol do crescimento econômico do nosso município. Senhor Jandir Baggio, desejo ao 

Senhor, a sua família e colaboradores, uma colheita de paz, amor, saúde e prosperidade. 

Muito obrigado e uma boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Convido o Partido do 

Movimento Democrático - PMDB, para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra está o 

Vereador José Mario Bellaver. 

VER. JOSÉ MARIO BELLAVER: Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, Raul 

Herpich, Excelentíssimo Senhor Claiton Gonçalves, Prefeito Municipal, Senhoras e 

Senhores Vereadores, quero saudar também o Presidente da Cooperativa São João, 

Valderez Possa, o Presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, Márcio Ferrari. Mais 

uma vez estamos reunidos nesta Casa para homenagear nosso agricultor destaque 2016, um 

agradecimento especial aos meus colegas da Bancada do PMDB pela oportunidade em usar 

a tribuna nesta noite tão especial. Orgulho-me em saudar especialmente nesta data, o nosso 

homenageado de hoje, o agricultor destaque ao Senhor Jandir Baggio. Aos seus familiares, 

amigos, aos que se fazem presente e aos que não puderam estar aqui neste momento. Quero 

também cumprimentar o Secretário da Agricultura, Eder Sandro da Silva, em seu nome, 

quero cumprimentar os demais secretários e o Ex-Secretário Silvestrin também da 

agricultura, Senhores da imprensa, Senhoras e Senhores. A homenagem prestada pelo 

Poder Legislativo anualmente aos nossos agricultores é uma forma de reconhecermos a 

importância que o setor agrícola tem na economia do nosso Município. Neste ano, 

merecidamente, homenageamos o Senhor Jandir Baggio, que nasceu no Município de São 

Valentin do Sul, mas prosperou na Linha Rio Branco, na Vila Jansen, segundo distrito de 

Farroupilha, produzindo pêssegos, ameixas, uvas, caqui e demais produtos agrícolas. 

Sabemos das dificuldades pelas quais passam nossos agricultores e suas famílias, é o papel 

importante que as autoridades têm no sentido de buscar soluções para amenizar estas 

dificuldades. Nosso homenageado de hoje aprendeu, ainda na infância, valores 

fundamentais, como o amor e o respeito ao trabalho e à família. É casado com a Senhora 

Anedi Lazzari e pai de quatro filhos, Elenice, Elizete, Eder e Evandro, e possui quatro 
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netos. A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância, pois possui duas 

vertentes principais: a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Trata-se da 

união dessas técnicas, aplicadas ao solo, para o cultivo de vegetais destinados à 

alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e ornamentação. Ela é uma 

atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir dela que temos o 

nosso sustento. Existem três fatores ligados à produção agrícola: o físico, como o solo e o 

clima; o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento; e o fator 

econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. 

Por esta razão, queremos aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo, Senhor Jandir 

Baggio e agradecer pelo muito que tem feito para dignificar a figura do homem da terra, da 

Agricultura. Muito obrigado, parabéns ao Senhor, a toda a sua família e aos seus amigos 

que estão neste momento, nesta Casa e aos que não puderam vir. Muito obrigado e muito 

boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador José Mario Bellaver. Convido o Partido 

Socialista Brasileiro - PSB, para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra está o Vereador 

Leandro Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Cumprimento o Senhor Presidente dessa Casa, Raul 

Herpich, quero cumprimentar também o nosso Prefeito Claiton Gonçalves, quero 

cumprimentar o nosso Secretário aqui presente, Eder, seja bem-vindo a essa Casa nesta 

noite e junto estendendo o cumprimento a você, quero estender também ao Fernando, que 

esteve à frente desta Casa até pouco tempo, quero deixar um cumprimento especial ao meu 

colega, líder de Bancada, Rudmar Élbio da Silva, por ter me permitido nesta noite usar a 

Tribuna para falar em nome do PSB. Cumprimentar os demais colegas Vereadores, 

Vereadora Maria da Glória Menegotto, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, imprensa aqui 

presente nesta noite, servidores da Casa, demais presentes nesta noite. Quero deixar um 

cumprimento especial também ao Senhor Jandir Baggio, nosso homenageado dessa noite, a 

sua esposa Anedi Lazzari, suas filhas Elenice e Elizete, os filhos Evandro e Eder, seus 

familiares, amigos, e todos os demais aqui presentes nesta noite. Hoje é um dia de muita 

alegria para nós e também para toda a comunidade Farroupilhense, pois temos aqui o 

reconhecimento ao agricultor, o Senhor Jandir Baggio. Com a sua propriedade produtiva 

localizada na Vila Jansen, produzir não é fácil, né Senhor Jandir? Dá trabalho. Temos aqui 

hoje, o exemplo de que a evolução na agricultura é constante. Senhor Jandir, posso dizer 

isso porque eu também sou filho da terra, filho de agricultores e ajudo muito o meu pai na 

agricultura, portanto eu sei o que é isso, que hoje não se produz mais como se produzia a 

pouco tempo atrás, hoje não se consegue produzir, é preciso evoluir, modernizar, pois o 

clima mudou, as técnicas mudaram, o agricultor também mudou, teve que se modernizar. É 

preciso parceria, apoio, novas tecnologias, neste ponto quero abrir um parêntese, Eder, para 

elogiar o trabalho que a Secretaria da Agricultura tem feio também, essa parceria que tem 

sido feita com os agricultores é de fundamental importância, bem viável mesmo. Quero 

estender esse parêntese também ao nosso Prefeito, que tem uma visão de olhar as estradas 

da agricultura, como o nosso asfalto, não adianta nós produzirmos produtos de qualidade se 

nós não temos estradas para escoar essa produção, a produção tem que sair de lá com a 

mesma qualidade que está na agricultura e o Senhor tem visto isso, Prefeito Claiton 

Gonçalves, por isso eu também quero estender esse parêntese nessa parabenização a sua 

visão, nosso Prefeito, pois essa visão é importante, não adianta nós agricultores, produzir 

um produto de extrema qualidade lá na nossa produção, se quando nós vamos escoar, não 
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temos por onde transportar esse produto. Portanto, nessa visão eu também lhe parabenizo, 

Prefeito Claiton Gonçalves. Eu diria que o agricultor tem hoje, três palavras como suas 

metas, que muito usa para produzir, que são: modernizar, trabalhar e acreditar, o conjunto 

dessas palavras torna-se na produção alcançada. Nós sabemos, Senhor Jandir Baggio, que 

com sua família, seus colaboradores, vocês lutam dia após dia, faça sol ou faça chuva e 

apesar de todas as dificuldades enfrentadas nesses anos todos, seguem lutando firmes e 

fortes em prol da agricultura. Sabe, Senhor Jandir Baggio, vou confessar uma coisa, quem 

ama, algumas vezes precisa ter a sabedoria de um agricultor, que sabe que nenhuma planta 

cresce e dá frutos da noite para o dia. É preciso muitos cuidados, dedicação e a crença de 

que após determinado período, caso pragas e intempéries não assolem a plantação, aí sim 

nós conseguimos uma boa colheita. Senhor Jandir Baggio, é com grande honra que eu, 

Leandro Somacal, representando a bancada do PSB, mas eu vou mais longe hoje, eu diria 

que estou aqui representando a família PSB que está hoje nesta Casa Legislativa, 

parabenizo o Senhor pelo seu exemplo, pela sua dedicação e digo que o Senhor é 

merecedor do Título Agricultor Destaque. Parabéns Senhor Jandir Baggio, parabéns Dona 

Anedi, parabéns aos seus filhos que estão aqui e todos os seus amigos e colaboradores. 

Muito  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Para comprovar tudo o 

que os Vereadores falaram até agora, nós vamos passar um vídeo elaborado pela nossa 

Assessoria de Imprensa, elaborado em homenagem ao nosso homenageado. “Execução do 

Vídeo”. Convido para que faça o uso da palavra, na Tribuna, o Secretário Municipal da 

Agricultura, Eder Sandro da Silva. 

SEC. EDER SANDRO DA SILVA: Senhoras e Senhores, boa noite. É com muita 

satisfação e orgulho que eu uso esse espaço assim me concedido e quero começar 

cumprimentando o nosso Excelentíssimo Prefeito Claiton Gonçalves, o Presidente desta 

Casa, o Vereador Raul Herpich, quero fazer um cumprimento especial também aos 

Vereadores do PSB, o Vereador Rudmar Élbio da Silva, o Vereador Leandro Somacal e em 

seus nomes, cumprimentar os demais Vereadores. Quero cumprimentar também o 

Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Flávio Lopes, que está presente e 

em seu nome, cumprimentar os demais secretários, os servidores municipais, os servidores 

desta Casa Legislativa. Quero fazer um cumprimento especial também ao nosso 

companheiro Roque Servegnini, que aqui representa o Deputado Federal José Stedile, 

quero também estender o cumprimento ao Ex-Secretário Fernando Silvestrin, Secretário da 

Agricultura, do qual me orgulha muito poder sucedê-lo na frente da pasta tão importante 

que é a pasta da Secretaria da Agricultura, cumprimento também a sua esposa, Glaci 

Silvestrin, que se faz presente neste momento. Quero fazer uma saudação especial também 

ao Coordenador do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Representante do 

Sindicato Patronal Rural de Caxias do Sul, representante aqui de Farroupilha, o Senhor 

Marcos Zucco, que se faz presente neste momento, também é agricultor destaque. Quero 

também cumprimentar o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, agricultores, 

familiares de Farroupilha, o Senhor Márcio Ferrari. Cumprimentar também o 

Representante do Escritório Municipal da EMATER, que se faz presente aqui. O nosso 

companheiro Milton Graciani, de saída da EMATER, né Milton? Infelizmente, mas tudo é 

um ciclo natural das coisas, o Milton está para se aposentar. Mas quero cumprimentar 

também o nosso companheiro de agricultura, que acompanha o Milton, o Engenheiro 

Agrônomo Marcos Cambruzzi, também da EMATER e especialmente, cumprimentar o 
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nosso agricultor destaque deste ano, o Senhor Jandir Baggio, sua esposa Anedi Lazzari, 

seus filhos Elenice, Evandro, Elizete e meu chará, Eder. Seus genros, suas noras e netos 

que se encontram aqui presentes, demais agricultores, um cumprimento especial, veículos 

de comunicação, Senhoras e Senhores. Eu quero fazer uma referência rápida, mas é preciso 

ser feita, a comissão que chega ao nome do agricultor destaque anualmente, que é 

composta pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, nesta oportunidade foi 

representada pelo Flávio Noal, que compõem o conselho que se faz presente aqui o 

Sindicato Patronal, o Sindicato dos Trabalhadores, a EMATER e um indicado da 

Secretaria da Agricultura, então dizendo isto, não é por acaso, não é pela vontade do 

secretário ou de alguém, de alguma entidade ligada ao Senhor Jandir que se chegou a esse 

nome, mas com base em uma Legislação e quero saudar dessa forma o autor da Lei, o Ex-

Vereador muito querido pela nossa sociedade,  Orlando Pegoraro. Portanto, através desta 

Lei, é composta essa comissão que através de alguns critérios, chegou ao nome do Senhor 

Jandir Baggio. Eu quero destacar alguns aspectos importantes, que do meu ponto de vista 

merecem um destaque. Primeiramente o aspecto econômico, muito já foi dito aqui e eu 

quero aproveitar também para endossar tudo o que foi dito, porque é muito verdadeiro e 

próprio da atividade agrícola e a gente sabe disso, mas eu quero lançar mão de um olhar 

bastante próprio, que é o aspecto econômico gerador de riqueza, gerador de renda, que é a 

agricultura no Município de Farroupilha e no Brasil, como um todo. A gente tem 

observado o emprego de alta tecnologia neste setor, na sua propriedade não é diferente, a 

gente observou isso, a diversificação das culturas, gestão da produção gestão logística, 

gestão ambiental e gestão de mercado, isso tudo pôde ser observado na propriedade e 

atividade do Senhor Jandir Baggio e muitos outros por aí. Isso confere ao setor, o aspecto 

realmente de economia, de pujança do nosso município e não mais aquele olhar, com todo 

o respeito, aquele olhar mais humilde do agricultor como um ente “coitado”, vamos dizer 

assim, mas sim um empresário do meio rural e isso pode ser percebido claramente na sua 

propriedade, Senhor Jandir Baggio. Para reforçar o que estou dizendo, eu quero só lançar 

alguns números de valor adicionado de ICMS que a gente tem nos últimos anos, de 2013 

até 2015, nós tivemos um crescimento médio de riqueza gerada no setor da agricultura, 

uma média de 8% ano a ano, ou seja, crescemos 8% ao ano só no setor da agricultura, isso 

retorna para o município uma importância na faixa de R$5.200.000,00 de ICMS no ano de 

2014, R$6.000.000,00 no ano de 2015 e R$6.500.000,00 no ano de 2016, está previsto para 

entrar no caixa do município, isso gira em torno de 10 a 11% do ICMS total do município, 

isso não é pouca coisa, é reflexo da seriedade e de todo o trabalho que os nossos 

agricultores tocam a frente da nossa agricultura. Quero reforçar e destacar também o 

aspecto cultural e social da importância de mencionar uma pessoa para representar todos os 

demais na agricultura, pelo fato da capacidade que a agricultura tem de manter a família no 

campo, essa magia que existe em torno do meio rural, essa magia que aproxima as pessoas 

nos finais de semana, que mantém os filhos, netos, noras, próximos dos seus pais e dos 

seus avós, vocês representam muito bem isso. Quero destacar também o aspecto da 

indução ao avanço e a melhoria contínua que essa lei proporciona, dizer para o Senhor 

Jandir, que agora o Senhor é modelo, é exemplo, não só agora, mas agora fica mais 

evidente, agora a imprensa ficou sabendo e vão lhe visitar, vão querer saber o que o Senhor 

faz de diferente, vão querer saber qual é o segredo do sucesso, se prepare. Isso é bom, que 

as pessoas nos enxerguem como sinônimo de vitória e de êxito naquilo que se faz. Por fim 

eu quero fazer uma referência importante, já muito bem encaminhada pelo Vereador 
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Sedinei Catafesta, eu quero ver se eu consigo ampliar um pouco, mas quero referenciar a 

política de governo adotada pelo nosso Prefeito Claiton Gonçalves e pelo nosso vice 

Prefeito Pedro Pedroso, que não se encontra aqui, mas mandou um abraço para o Senhor 

Jandir, disse que logo vai lhe dar um abraço pessoalmente e lhe dar os parabéns merecidos, 

mas dizer da política de governo do nosso Prefeito Claiton Gonçalves, fortemente voltada a 

valorização e o respeito ao agricultor, voltada a independência e autonomia do ser humano 

em todos os aspectos, políticas públicas focadas na coletividade, haja visto, os inúmeros 

dias de campo, palestras, cursos, seminários que organizamos e oferecemos aos 

agricultores no decorrer desses últimos anos em parceria com as entidades que aqui já citei, 

quero fazer uma referência também que reflete essa importância que o nosso governo tem 

dado ao nosso agricultor ao plantel de máquinas recentemente renovado, nós adquirimos 

em um pouco mais de dois anos, 6 retro escavadeiras novas, 5 caminhões caçamba, um 

rolo compactador, uma moto niveladora, uma escavadeira hidráulica e muitos outros 

equipamentos, isso não está na garagem da Prefeitura para bonito, isso está para trabalhar 

na rua, na estrada do colono como bem disse o Vereador Leandro para tirar da propriedade 

e colocar no mercado com a mesma qualidade os frutos que de lá saem. Quero fazer 

referência também a questão da saúde que o nosso governo investiu, 6 novos Postos de 

Saúde, sendo dois deles no interior do município, um na comunidade do Rio Buratti e outro 

próximo de Monte Bérico 2º, a ampliação de serviços veterinários, inseminação artificial, 

subsídios para analise de solo, água, folhas, o fomento e o incentivo a Agroecologia. Quero 

destacar também, o trabalho forte capitaneado pelo então Secretário Fernando Silvestrin, 

que possibilitou a perfuração e a ampliação de redes de abastecimento de água no interior 

do município, proporcionando 7 novos poços artesianos, atendendo mais de 1.500 pessoas 

pelo interior e a entrega recente de mais de 20 quilômetros de asfalto, boa parte pelo 

interior do nosso município. E por fim, não menos importante, eu quero destacar uma 

felicidade muito grande que eu tive hoje pelo decorrer do dia, em que eu, o Prefeito e o 

Secretário Fernando fomos mais uma vez auditados pelo Serviço de Inspeção Estadual, 

recebemos a grata notícia que a partir de hoje somos credenciados, o nosso serviço de 

inspeção municipal é equivalente a um serviço de estado, do Estado do Rio Grande do Sul, 

isso não é à toa, isso foi plantado e muito bem plantado em 2013, quando tiramos o serviço 

de inspeção equivocadamente colocado dentro de uma outra Secretaria e trouxemos para a 

agricultura. E hoje nós podemos dizer que dentro de poucos dias, nós poderemos colocar as 

nossas Agroindústrias vendendo para todo o Rio Grande do Sul, não só aqui para o 

município, isso é muito bom, fomos credenciados pelo SUSAF hoje e eu tenho a felicidade 

de trazer essa notícia no dia de hoje. Eu não tenho dúvidas que estamos fazendo a nossa 

parte Prefeito Claiton Gonçalves, assim como o homenageado dessa noite, o Senhor Jandir 

tem feito brilhantemente a parte dele, não tenho dúvidas também que só isso não basta, as 

demandas são crescentes, os problemas teimam em surgir diariamente, mas eu sempre 

prefiro olhar para a frente, juntos e de olho nos bons exemplos. Parabéns Senhor Jandir, 

parabéns Farroupilha, boa noite e muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Secretário da Agricultura, Eder Santos Da Silva, 

nesse momento, em nome do Poder Legislativo Municipal, quero convidar o nosso Prefeito 

Claiton Gonçalves, junto com esse Presidente para conceder o Certificado de Agricultor 

Destaque ao Senhor Jandir Baggio, ao mesmo tempo o Prefeito Municipal fará a entrega de 

um Bóton, Marco Zero da Colonização Italiana, reconhecido pelo Governo Italiano. 

Convido nesse momento, a neta do nosso homenageado Jandir Baggio e o Senhor Olívio 
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Girelli para fazer uma homenagem para o vovô e a vovó; (execuções das músicas). Mais 

uma vez obrigado a Isadora e ao Olívio Girelli pela homenagem. Convido para que faça o 

uso da Tribuna, o nosso homenageado Jandir Baggio. 

SENHOR JANDIR BAGGIO: Em primeiro lugar boa noite a todos, quero cumprimentar 

o Senhor Raul Herpich, Presidente da Câmara de Vereadores, o nosso guerreiro Prefeito 

Claiton Gonçalves, o Secretário da Agricultura, o mais conhecido, o Vereador José Mário 

Bellaver, o Vereador Arielson Arsego, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, os 

Vereadores, Josué Paese Filho, o Paulo Dalsochio, ainda não comi aquela marmita que 

você comia na Prefeitura, por pouco não comi aquela comida. Inicialmente, quero também 

nomear o vice Prefeito Pedro Pedroso que não se encontra na Câmara, logo mais ele estará 

vindo, o Secretário da Agricultura, o Senhor Eder, o Senhor Fernando Silvestrin sempre na 

luta, o Secretário de Obras, Vandré, o Roque Severgnini, com o picão ou com a pá a gente 

arruma as estradas, o Odair, eu vejo que você está ainda vivo, o Odair Sobierai Sub 

Prefeito da Linha Jansen, quero agradecer ao Senhor Vitório Basso, não sei se ele se 

encontra ali, foi quem me tirou de São Valentin do Sul e me trouxe para cá, o Oracio 

Balbinot, cabeça branca, o Noimar Pessin, o Nadir Rizzi, toda essa turma, Iracildo Cerioli 

que me acolheu com uma moradia, porque eu não tinha onde morar, a família Capra do 

Senhor Alfredo Capra, que hoje se encontra muito doente, mas a família dele está aí, 

agradeço o apoio e todos os vizinhos que estão aí, não vou citar mais nomes porque todos 

me ajudaram, o Senhor João Gaio, o nosso gaiteiro, eu ia para lá e para cá, e para descansar 

um pouco eu ia comer um prato de comida na casa dele e foi assim, e os que me indicaram 

para receber esse prêmio, não vou citar mais nomes, porque tem vários, como já foi 

comentado com todo mundo. Eu agradeço a todos, se eu esqueci de alguém, me desculpem 

porque eu sei trabalhar na roça, mas não no microfone. Eu vou falar para vocês dessa 

minha caminhada ou do meu sucesso, o Padre me disse que foi de Brasília, mas de lá eu 

não consegui nada, de repente amanhã ou depois pode ser. Eu vim de São Valentin do Sul 

de uma família muito humilde, com nove irmãos, comecei a trabalhar na roça ainda 

criança, mas sempre sonhei em busca de uma vida melhor, sem deixar a agricultura, eu 

sempre gostei e ainda gosto. Aos 17 anos fui trabalhar nos Vinhos Canção em 1971, 

convidado pelo Senhor Vitório Basso para trabalhar na colheita da uva, eu era ainda 

garoto, trabalhei lá por nove anos, nesse tempo conheci a minha esposa, a Anedi Lazzari, 

que passamos todo o tempo juntos, sofremos juntos, casamos, tivemos dois filhos, a 

Elenice e o Evandro. Em 1982 fomos trabalhar na Dituva Agrícola, do Horácio, Nadir, Ivar 

e o Falecido Ernesto que faleceu, trabalhei lá por dois anos, apareceu o Gaio e me disse: 

“olha Jandir, tem uma terra lá na Linha Jansen, tem um negócio bom para o Senhor, mas se 

eu não tenho dinheiro, vou comprar com o que? ” Daí fui, comprei essa terra parcelada, 

pedi um dinheiro emprestado para o meu sogro, Germano Lazzari e da Maria, que foi um 

apoio muito grande, sem eles eu não tinha comprado, começamos, nesse tempo trabalhei 

nas duas propriedades, eu me deslocava de uma propriedade para outra com um carreto 

agrícola, duas horas e meia de viagem para ida e para a volta, hoje dá para ir quase em São 

Paulo, fomos levando a vida. Nesse tempo, aquela área de terra só tinha um parreiral 

mesmo, não tinha moradia, não tinha nada, o Iracildo Cerioli cedeu uma moradia pequena 

para a nossa família, mas foi de muito aproveito, muito obrigado. A família Capra, como 

eu falei, me ajudaram muito, o nono Capra pegou um colchão em cima de dois tonéis 

porque eu não tinha cama e nós dormimos lá por 15 dias, eu, minha esposa, o Evandro e a 

Elenice, a casa tinha frestas muito grandes, as corujas espiavam para dentro, era uma 
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tranquilidade, fomos levando a vida assim. Começamos a plantar pêssegos ao redor do 

parreiral, pouco a pouco, vimos que produzia bem, fomos aumentando sempre mais, aí o 

Evandro e a Elenice cresceram, tinham aquelas de dithane de 20 litros, eram tão grandes 

que eu cortava a lata e deixava de três partes uma no chão, eu colocava um cabo bem curto 

para os filhos me levarem água para o pulverizador, depois nasceu a Elizete e o Eder, 

nasceram lá, estão me ajudando até hoje, a Elenice e a Elizete seguiram o caminho delas. 

Cada um tem um caminho, o Evandro e o Eder continuam comigo, mas está indo tudo bem 

graças a Deus, com a ajuda principalmente de Deus, porque sem ele não fazemos nada e 

foi assim a luta até onde nós chegamos hoje. A gente produz hoje em torno de 400, 500 

toneladas de pêssegos, 400 toneladas de uva, um pouco de ameixa, caqui, temos duas 

Câmaras Frias para armazenar o produto e vamos lutando, porque está na hora de 

descansar um pouco, se os filhos querem tocar para a frente, eles tem tudo para tocar, eu na 

semana que vem vou fazer 25 anos cada perna e um pouco cada braço, agradeço a todos 

que compareceram aqui, os que não compareceram também, meu muito obrigado a todos, 

para encerrar esse encontro, onde tem dois ou mais, dizem que Deus está no meio, então 

vamos rezar um Pai Nosso para os nossos agricultores, porque na agricultura não está  

fácil. Muito obrigado a todos e viva os colonos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Senhor Jandir Baggio pelas suas palavras, realmente 

emociona a todos nós. Antes de passar a palavra ao nosso Prefeito Municipal, eu quero 

passar em suas mãos, Senhor Jandir, uma pequena recordação, um símbolo do seu ofício 

oferecido por essa Casa, uma coisa bem simbólica, mas que representa realmente o seu 

trabalho, então eu peço que o Senhor e a Senhora Anedi venham até aqui na frente para 

receber o mesmo. A palavra está com o Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. 

SENHOR. PREF. MUN. CLAITON GONÇALVES: Saúdo a todos os presentes nessa 

Casa Legislativa, quero iniciar a minha saudação pelas mulheres que são fundamentais, 

importantes e especiais na manutenção da família e é da família que nós estamos falando 

hoje e aos seus esposos, namorados, acompanhantes, aos homens em geral que vem depois 

das mulheres na importância da sociedade. Quero fazer uma referência especial ao sempre 

Vereador Orlando Pegoraro, criador da Outorga Agricultor Destaque, pela ciência e 

sabedoria em criar esse destaque no Legislativo Municipal de Farroupilha e pela 

importância que ele tem para a manutenção da nossa sociedade, quero saudar a todos os 

nobres Vereadores presentes, mas faço isso em nome do Vereador Raul Herpich, 

Presidente dessa Casa, trago também uma mensagem do nosso vice Prefeito Pedro 

Pedroso, que ficou ensaiando em casa para depois comparecer no evento seguinte com a 

sua gaita. Quero saudar o Evandro, o Eder, a Elizete e a Elenice, os quatro “es” de 

economia, expansão e trabalho continuado dessa família, em nome deles também saudar a 

Isadora que se apresentou aqui de forma brilhante, a Eloisa, a Vitória e o Arthur que fez 

algumas manifestações que nós não entendemos bem o que dizia e de forma muito 

carinhosa e muito especial, saudar ao casal que está posto nessa noite como Agricultor 

Destaque, em nome do Jandir Baggio e da sua Senhora Anedi, a Anedi se soubesse a um 

pouco mais de quatro anos quando nós nos vimos no consultório pela última vez, nós 

poderíamos ter discutido essa noite, nem eu sabia que estaria aqui e nem você, então 

estamos empatados, zero a zero. A Anedi e por isso fiz a referência especial as mulheres, é 

dessas mulheres que trazem sobre o pulso a condução do lar, da família, importante e 

fundamental na nossa sociedade. Nós poderíamos dizer muitas coisas, Jandir Baggio nessa 

noite. Poderíamos dizer que a vida foi difícil, que o dinheiro muitas vezes faltou, que 
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talvez o futuro seria diferente se tivéssemos estudado mais, que talvez fosse importante ter 

mais filhos, não é Anedi, para tocar os negócios da família mais robusta, enfim, nós 

poderíamos estar aqui reclamando de algumas coisas. Mas eu quero fazer uma referência 

especial, não ao pouco mais de 10% da economia do município, representada pela 

economia da Agroindústria da nossa cidade, quero fazer uma referência especial, não ao 

trabalho que a Administração Pública tem procurado produzir para estar mais próxima do 

agricultor, mas eu quero falar e te ouvindo falar Jandir, do coração, eu queria dizer que foi 

um dos discursos mais bonitos que essa Casa já teve, porque foi do coração, nós podemos 

entender porque é importante essa fatia da economia, que embora seja um pouco mais de 

10%, é aquela fatia da economia que mantêm a família unida, que está calcada na fé, que 

produz muito trabalho e que está apta para a inovação, a inovação na produção de frutas de 

caroço, de uvas e até mesmo nas câmaras frias, tu és do tempo em que eu também sou, da 

geladeira a querosene e não foi muito tempo atrás, foi um dia desses, tu és do tempo em 

que não havia energia elétrica na área rural, do tempo em que o transporte melhor era 

cavalo, do tempo em que a energia elétrica fazia com que nós vivêssemos a noite de forma 

poética e soberana, como um ponto de descanso para o dia de trabalho, de suor, de 

cansaço, de sofrimento, chuva, sol, de safras frustradas, mas do desenvolvimento, do mais 

importante, tu trazes isso muito presente, por isso a tua homenagem, por esse grupo que 

deferiu o teu nome como um nome de destaque na agricultura, no desenvolvimento 

continuado da esperança. Tu plantaste no coração da tua família, Jandir e eu sei muito bem 

porque eu conheço a Anedi por muito tempo, a esperança, não só da tua produção, mas de 

toda a produção agrícola desse país, dos grandes condomínios de produção de grãos, dos 

condomínios menores de produção de grãos, da produção de aves, de suínos, do leite, do 

gado, da Agroindústria, transformando isso em queijo, salame e copa, de transformar o 

milho em pão, de produzir frutas de caroço, caquis, uvas, o perfume das uvas maduras em 

uma tarde chuvosa de verão, o melhor de todos os perfumes que eu conheço, não há 

perfume Francês que se compare ao cheiro de uva madura em uma tarde de verão, onde 

uma pequena chuva é seguida de sol e a uva molhada libera aquele odor adocicado de uva, 

todos nós Jandir, Anedi, Evandro, Éder, Elizete, Elenice, Isadora, Eloisa, Vitória e Arthur, 

todos nós crescemos e respeitamos a nossa origem de pouco mais de 40 elementos iguais, 

aos 40 elementos que compõem a terra, de lá viemos, do pó foste formado e para o pó 

voltarás. Não adianta fazermos faculdades, cursos superiores, PHD, doutorados, não 

adianta viajarmos pelo mundo, não adianta construirmos belas casas, não adianta 

comprarmos carros maravilhosos, sermos possuidores de grandes empresas, de aviões, se 

nós não entendermos o mistério do pó da terra, de onde viemos e para onde iremos, todos 

nós, até os cremados, nos fundiremos de novo com a terra e o ciclo permanecerá. Bem-dito 

o pão que brota da mão que planta, que cuida, que salva a economia mundial por manter a 

família, por desenvolver a fé, por apresentar o mais nobre de todos os trabalhos, “do suor 

do teu rosto comerás o teu pão”, lá no início de tudo, pela inovação nas técnicas de 

produção, nas câmaras frias, do transporte na conservação de uvas bonitas, estamos em 

julho, viva a câmara fria, isso é inovação Jandir, Anedi, inovação na educação e na 

manutenção. Nós estamos muito felizes, estamos muito contentes, de podermos contar de 

novo, essa história que nasce da terra revolta de um disco de arado, da grama sendo 

soterrada, adubando a terra, misturando os elementos, fazendo os cavalos suportarem as 

enxertias, produzindo belos frutos e novas parreiras, novas esperanças, porque a esperança 

move tudo, a esperança é o caminho do futuro, a esperança calcada no trabalho, a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  762 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:  3.670 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:  25/07/2016 

 

 

 

esperança calcada na fé, na família, na inovação, sobre tudo de um futuro melhor, 

suportando as safras frustradas, as estradas poeirentas e esburacadas, a falta da Internet, a 

falta de telefonia, a falta de transporte, caminhões atolados, chuva pesada, inverno frio, 

suportando tudo isso, mas mantendo o cheiro da terra revolta pelo disco, o cheiro do pão de 

milho sendo assado de manhã, aquele pão que virá depois servido à mesa com café, com 

nata, com marmelada, com alegria da família reunida, com a galinha criada no pátio no 

domingo, servindo de molho para a bela polenta, fazendo com que a vida seja ainda 

melhor. Parabéns Jandir, parabéns Anedi, Evandro, Éder, Elizete, Elenice, Isadora, Eloisa, 

Vitória e Arthur, vocês são especiais, vocês são Farroupilha por demais, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Nesse momento, eu convido a Senhora Ana Paula Baggio, 

nora do Senhor Jandir, para fazer uma pequena homenagem para a família. 

SENHORA VITÓRIA BAGGIO: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por 

esse momento, agradecer a todos os presentes, parentes, amigos, as autoridades presentes 

também e a todos aqueles que indicaram o meu sogro para ser homenageado nessa noite. 

Estou aqui representando os filhos, a Elenice, a Elizete, o Evandro e o Éder, representando 

também as noras, eu e a Bruna, representando os Genros Henrique e Alex, os netos, 

Isadora, Vitória, Eloisa e Arthur. Temos uma família unida que nos proporciona momentos 

felizes de grandes conquistas para comemorar juntos, mas também sofremos a cada geada 

tardia, a cada chuva de granizo, a cada tempestade, sofremos até mesmo quando não chove 

por muitos dias, deixando o solo muito seco, mesmo assim, escolhemos ser agricultores, 

ser colonos, escolhemos cuidar da terra, produzir frutos, cultivar uvas e exercemos essa 

profissão com muito orgulho. Senhor Jandir, és merecedor dessa linda homenagem feita 

aqui hoje pela trajetória de muito suor e trabalho, que nem sempre foram fáceis, mas o 

Senhor Jandir não vive do passado, ele não guarda o passado, ele vive o presente, sempre 

com a visão voltada para o futuro. Por isso, não cabe a nós recordar o que passou, vamos 

viver esse momento e colher os frutos do nosso trabalho. Já aprendemos muito com os 

ensinamentos do Senhor Jandir, mas queremos aprender muito mais, embora as vezes são 

bem severos. Para finalizar, eu diria que quem ama algumas vezes, precisa ter a sabedoria 

de um agricultor que sabe que nem uma planta cresce e dá frutos da noite para o dia, é 

preciso muitos cuidados, dedicação e a crença de que após determinado período, caso 

pragas e intempéries não assolem a plantação, será feita uma boa colheita, agora eu 

gostaria de convidar os filhos para fazer a entrega de uma singela homenagem. 

PRES. RAUL HERPICH: Após tantas emoções, estamos chegando ao final dessa Sessão 

Solene, dedicada ao colono e motorista, onde prestamos homenagem ao Agricultor 

Destaque de 2016. Mais uma vez, os nossos parabéns ao meu amigo Jandir Baggio, a sua 

esposa Anedi, aos filhos Evandro, Éder, Elizete e Elenice, aos netos, Isadora que fez uma 

bela homenagem ao vovô, a Heloisa, a Vitória e o pequeno Arthur, quisera Deus que hoje 

eu tivesse a oportunidade de presidir esta Casa Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, 

em um dia tão especial, onde podemos prestar está singela homenagem a você, Jandir e sua 

família. Você é uma pessoa especial, assim como foram especiais o Paulo de Cesaro, 

Claudete Lourdes Casagrande e o Alexandre Henrique Bazzo, que homenageamos nestes 

meus quatro anos de legislativo, entre outros tantos que já receberam esta distinção, 

responsáveis pela pujança de nosso interior, de nossa agricultura, cujos produtos são 

reconhecidos em todo o território brasileiro. Parabéns pela perseverança, parabéns pela 

coragem de investir em sua propriedade e principalmente, em novas tecnologias, tornando-

as cada vez mais produtivas, com qualidade e com verdadeiras empresas modelos. Gostaria 
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de cumprimentar o Noivar Pessin e sua esposa Marília, em nome deles cumprimentar todos 

os presentes, os que trabalham com vocês e vocês que trabalham com eles, isso é muito 

importante, cumprimentar o Nadir Rizzi, importante empresário direcionado ao ramo do 

agronegócio, obrigado pela presença, sua esposa também. A minha esposa Marilde, muito 

obrigado pela presença, agradecer a presença do Ferrari do sindicato, do Possa, da 

Cooperativa São João, da Regina do Sicredi, importante financiador do Setor Agrícola 

Agronegócio, um agradecimento especial ao Senhor Olívio Girelli, que através da música 

tornou essa noite ainda mais especial, a Isadora pela linda apresentação, ao Prefeito Claiton 

Gonçalves, ao nosso Secretário Éder da Silva, aos demais Secretários, a imprensa, mais 

uma vez obrigado por prestigiarem  o Senhor Jandir Baggio, bem como a nossa Câmara de 

Vereadores e os nossos Vereadores. Uma boa semana a cada um e a cada uma, que Deus 

vos abençoe e que Nossa Senhora de Caravaggio abençoe a todos. E como diz sempre o 

nosso Prefeito Claiton Gonçalves: vida longa, está encerrada a presente Sessão Solene em 

homenagem ao Senhor Jandir Baggio. Obrigado e uma boa semana a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildo Dal Sóglio 

Vereador 1º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS: Gravação, digitação e revisão de atas: Assessoria Legislativa. 


