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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Fabiano André Piccoli 

 

Às 18:30 horas, o Senhor Presidente Vereador, Fabiano André Piccoli assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, 

Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini, Jorge Cenci José Mario Bellaver, 

Josué Paese, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos 

Santos, Tiago Ilha. Thiago Brunet. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-

vindos a nossa Câmara Municipal de Vereadores, nessa noite especial. Em nome de DEUS 

declaro abertos os trabalhos da Sessão Solene de outorga do Certificado Agricultor 

Destaque do Ano, ao Sr. Marcelo Bicca Ferrari. Inicialmente, nós agradecemos a presença 

de todos os Senhores e as Senhoras, saudamos os Secretários Municipais presentes 

Fernando Silvestrin de Obras, Ricardo Bicca Ferrari de Agricultura e Roque Severgnini de 

Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda, moradores da comunidade de São Luís, 

entidades de classe, imprensa, funcionários da Casa, Senhoras e Senhores. Convidamos 

para fazer parte da Mesa o Exmo. Senhor Pedro Evori Pedrozo, Vice-Prefeito Municipal, 

que neste ato representará o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, convidamos o Sr. 

Marcos Zucco, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, também convidamos o 

nosso homenageado Sr. Marcelo Bicca Ferrari e sua esposa Odete da Cas Ferrari. 

Saudamos também a presença do Secretário Municipal de Meio Ambiente Rudmar Élbio 

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

Bancada em um tempo de aproximadamente 5 minutos, também o Presidente do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sr. Marcos Zucco, nosso homenageado Marcelo 

Bicca Ferrari e posteriormente o vice-prefeito Pedro Pedrozo. O certificado Agricultor 

Destaque foi instituído pela Lei Municipal nº 2.698, de 11 de junho de 2002, de autoria do 

Vereador Orlando Pegoraro que está nesta Casa e que nos agracia com a sua presença. 

Antes de nós iniciarmos as nossas falas, vamos assistir a um breve vídeo elaborado pela 

assessoria de imprensa da Casa em homenagem ao nosso agricultor destaque, Marcelo 

Bicca Ferrari, produzido na sua propriedade. 

 

(EXIBIÇÃO DE VÍDEO) 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: (falha no microfone) as falas das bancadas e 

começamos com o Partido Socialista Brasileiro – PSB, com o Vereador Sandro Trevisan 

que falará em nome da bancada do PSB. 

VER. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, queria 

saudar aqui de maneira especial então o nosso vice Prefeito Pedro Evori Pedrozo, que 

representa o nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, deixar aqui também meus 

cumprimentos aos Secretários que estão aqui presentes, Secretário Vandré Fardin, 

Secretário Rudmar Élbio da Silva, Secretário Ricardo Bicca Ferrari, que é irmão do 

homenageado, Secretário Fernando Silvestrin e em especial eu queria deixar meus 

cumprimentos ao Marcelo Bicca Ferrari e sua família. Dizer que ver um pouco sobre a 

importância da agroindústria, da agricultura familiar em si que é um ramo muito ligado a 

esse tipo de agroindústria e falar que eu gostaria que as políticas de incentivo até 

relacionadas a agricultura, a família, a parte que realmente produz o alimento a nível 
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nacional, porque a grande produção de alimentos ela se dá sim a nível dessas pequenas 

empresas. Dizer que eu gostaria que a gente tivesse um governo sei lá, se consciente, por 

que de repente consciente não é a palavra exata, porque eles têm consciência dessas 

necessidades. Gostaria que tivéssemos um governo que ele conseguisse incentivar de 

maneira mais eficaz, ou com financiamentos menos burocráticos, mais eficazes, para que a 

gente pudesse ter uma quantidade de produção mais significativa de repente, com preços 

mais competitivos, isso incentivaria quem sabe até uma exportação, eu vi agora o Marcelo 

dizendo que não tem tanto interesse em aumentar, mas quem sabe se a gente tivesse 

investimentos de outra ordem, focando de uma maneira diferente, vendo que existe sim a 

necessidade, e o nosso governo infelizmente faz o que, ele consegue aumentar impostos, 

ele consegue simplesmente aumentar impostos. O aumento de impostos está diretamente 

relacionado com o aumento do custo do produto, fazendo com que o produto aqui interno, 

a nível, de Brasil custe cada vez mais e cada vez mais seja difícil de competir com o 

produto externo. Eu desejo sim e essa seria a minha vontade e o meu desejo é que o 

governo começasse a olhar com outros olhos, aí depois então que nem nesse ano a gente 

projeta um déficit de aproximadamente 139 bilhões de reais, esse dinheiro é muito dinheiro 

pessoal e logo, logo acredito que isso superará com mais 20 bilhões, então chegaremos no 

final do ano com um déficit de 159, 160 bilhões de reais e acredito que o governo sim vai 

cumprir essa meta, que esses números ele consegue cumprir, metas e déficits ele consegue 

cumprir. Então, deixo aqui registrado que gostaria, acredito ainda que um dia conseguirei 

ver um governo que esteja incentivando este tipo de empresa, que esteja incentivando as 

pessoas que moram no interior, eu fui do interior, eu sei o quanto difícil é trabalhar, o 

quanto batalhado é. Eu fiquei sabendo também que a filha, a Letícia, continua trabalhando 

com os pais e isso é meio difícil de se ver, eu trabalhei durante um tempo no colégio da 

Vila Jansen e o que a maioria dos alunos que estavam lá que eram adolescentes com 13, 

14, 15, 16 anos, uma grande parte, uma parte significativa deles pensam em estudar e sair 

da colônia, ir embora para a cidade, porque motivo? Eu acho que se essa política não 

mudar, que se esses pensamentos, essas atitudes tomadas pelo governo, a nível federal que 

é quem mais determina isso, se não mudar isso em um espaço de tempo até curto, a gente 

vai ver esse tipo de produção desaparecer. Então eu acho que é muito justa essa 

homenagem, porque se nós não valorizarmos essas famílias que produzem, logo, logo a 

gente vai estar perdendo uma grande quantidade de produção em uma importante 

quantidade de produção. Então queria parabenizar de novo pela homenagem, na verdade 

homenagem justa mesmo e dizer que a gente precisa de pessoas assim como vocês. Eu 

acho que pessoas que continuam na luta, continuam firmes, trabalhando na agricultura, 

trabalhando na agroindústria, essas coisas são muito importantes para o nosso país e 

realmente queiram ou não, algumas coisas eu sinto saudades de quando eu estava lá na 

colônia, que a vida lá é complicada, é difícil, tem umas dificuldades, mas tem um lado 

muito prazeroso, tem um lado muito bom e que às vezes eles buscam, vários desses alunos 

eu via que buscavam ir para a cidade, buscavam sair da agricultura e quando eu via eles 

voltavam vendo que tem certas coisas que é só lá que existem. Era isso então Senhor 

Presidente, meus parabéns de novo, sucesso. Muito obrigado.  

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan. 

Convidamos agora o Vereador Aldir Toffanin que falará em nome do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo Municipal 
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Fabiano André Piccoli, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal Pedro Evori 

Pedrozo, neste ato representando o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Secretários 

Municipais Ricardo Bicca Ferrari da Agricultura e em seu nome saúdo os demais 

Secretários aqui presentes. Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Presidentes de 

Partidos Políticos, suplentes de Vereadores, representantes da imprensa, Senhoras e 

Senhores sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer aos meus colegas de bancada, Vereador 

Thiago Brunet e Vereador Raul Herpich pela oportunidade de ser o portador dos mais 

sinceros votos do PDT, na solenidade onde homenageamos o Senhor Marcelo Bicca 

Ferrari, estendendo também essa homenagem a toda sua família. Marcelo que juntamente 

da esposa Odete e da filha Letícia, trabalham na produção de queijos, iogurtes e doce de 

leite, totalizando 25 produtos comercializados. A empresa, fundada em 1998 processa 

desde o plantio da pastagem até o produto final, realizando todo processo dentro da 

propriedade. Desde o início preocuparam-se com a preservação do local, reutilizando água 

e mantendo cerca de 70% da mata nativa. Nosso homenageado dessa noite é exemplo de 

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

e acredita na agricultura familiar, não deixando subestimar-se e tornando-se referência no 

segmento. É agricultura a base sobre a qual se sustenta cada equipamento, por que ela é a 

mãe de todas as atividades humanas. Ressaltamos também a importância da família que 

participa efetivamente de todo processo, mostrando que a agricultura familiar está presente, 

sendo repassada de geração em geração, por isso sentimos orgulho de ter junto a nossa 

comunidade pessoas que são destaques em seus segmentos, que levam sua marca e o nome 

de Farroupilha a ser reconhecida em todos os cantos do nosso estado, pois nessas duas 

décadas de trabalho a empresa já foi premiada diversas vezes pela qualidade de seus 

produtos. Por isso essa singela homenagem com reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Senhor Marcelo e sua família, que DEUS, ilumine a todos os agricultores e abençoe 

seu trabalho, como também o fruto do seu trabalho, que é aquele que chega até nossas 

mesas, todos os dias. Em meu nome, em nome do Vereador Thiago Brunet e do Vereador 

Raul Herpich e de toda equipe do PDT queremos parabenizar o Seu Marcelo assim como 

toda a sua família pelo excelente trabalho e desejar sucesso nessa caminhada. Muito 

obrigado Senhor Presidente. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Aldir Toffanin. Convidamos 

o Vereador Tiago Ilha, que falará em nome do Partido Republicano Brasileiro – PRB. 

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadora, cumprimento 

especial a todas as pessoas que se fazem presentes, uma atenção e uma saudação ao nosso 

vice-Prefeito Pedro Pedrozo, aqui representando o nosso Prefeito Dr. Claiton que está em 

outro compromisso e que infelizmente não pode estar nesta noite. Queria cumprimentar a 

imprensa que leva até a comunidade as informações importantes da nossa cidade, das 

discussões que são realizadas nessa Câmara de Vereadores, Senhor Presidente, eu gostaria 

também de cumprimentar hoje principalmente o nosso homenageado Agricultor Destaque 

o Marcelo, sua esposa Odete, sua filha Letícia, que já vou me referir na minha fala de uma 

forma muito especial porque eles são o principal motivo de estarmos aqui hoje, queria 

cumprimentar os Senhores Secretários aqui presentes, Secretária Glória, Secretário Sedinei 

Catafesta, Secretário Rudmar, Secretário Bicca, Secretário Vandré, Secretário Fernando 

Silvestrin, a todos os colegas da Administração Municipal que se fazem presentes e 

saudando a todos os líderes comunitários, Presidentes de Partidos enfim, suplentes de 

Vereadores aqui presentes também e uma saudação especial nessa noite de hoje, primeiro 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  1114 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.776 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 14/08/2017 

 

 

 

eu queria dizer Marcelo, que conheço um pouco da tua história através do teu produto. Eu 

sou um consumidor, como muitos na nossa cidade, na nossa região, no estado e pouco mais 

de um mês, um mês e meio atrás estava em Porto Alegre conversando com um amigo e 

falávamos da Cidade de Farroupilha, falávamos da região e aí ele estava na sua casa e ele 

disse: “mas não me fala da sua região que eu descobri um produto que é lá da tua cidade, 

vem cá” e abriu a geladeira e me fatiou um pedaço de um queijo, aliás, que eu já conhecia, 

já consumia e aí pediu mais informações também da empresa e chegamos nesse momento 

hoje. Eu tentava imaginar, olhando também e conhecendo um pouquinho da sua história, 

quando é que você podia imaginar que aquela primeira iniciativa até fomentada pelo seu 

irmão pudesse virar uma realidade tão positiva, que hoje se transformou em referência, ato 

esse que está dando hoje o destaque aqui nessa noite de apresentação. Mas veja só, a 

importância da família nesse contexto, a família tem uma participação muito importante na 

agricultura familiar, principalmente no interior. Imagina que esse casal com a ajuda da sua 

filha, que como lembrou aqui o Vereador Sandro, preferiu continuar no interior ajudando, 

se qualificando, buscando uma qualificação profissional para que os negócios pudessem 

avançar, colocando uma gestão e a faculdade de Administração traz isso muito Marcelo, 

colocando uma gestão para fazer aquela ideia inicial se transformar em uma referência que 

é hoje de produto, de qualidade e sempre buscando através do conhecimento. Porque 

quando a gente une a iniciativa familiar, o desejo de ter algo novo, com a busca da 

qualificação, com o apego as nossas raízes, valorizando o produto da nossa terra, aí um 

exemplo do Brasil que dá certo. Quantas vezes a gente para na frente do televisor, ainda 

mais nos últimos tempos e a gente tem vontade de sumir da frente da televisão, jamais ficar 

assistindo o noticiário quando a gente vê o que tem visto hoje das notícias que nos trazem, 

talvez de maior foque da nossa classe, da classe política. E exemplos que mostram através 

dessa homenagem Marcelo, que iniciativas simples quando elas são colocadas em prática, 

quando elas são fomentadas dentro da família elas dão certo, aqui também aproveito para 

destacar meu Secretário de Desenvolvimento, o Roque, que também faz um trabalho 

importante junto às empresas e a gente sabe Roque, que quando iniciativas como essa, são 

valorizadas, são fomentadas, são trabalhadas para que possa dar certo, tudo acontece e não 

há mágica, mas a realidade acontece. Então em nome do Partido Republicano Brasileiro 

Marcelo, gostaríamos de dar os parabéns para você e para sua família e dizer que estamos 

ficando à disposição da sua empresa, da sua história, para que a gente possa ver na nossa 

cidade de Farroupilha o Brasil que dá certo, o Brasil alicerçado na família, nos ideais 

republicamos que podem sem dúvida nenhuma mostrar que o nosso Brasil tem jeito. Eu 

costumo dizer que eu sou um sonhador e idealista, eu acredito no meu país, eu acredito na 

minha cidade, eu acredito na minha comunidade e exemplos como o Marcelo dá hoje aqui, 

através da sua história, nos mostra e nos dão a certeza que o nosso Brasil tem jeito. 

Parabéns. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha, que falou em 

nome do Partido Republicano Brasileiro. Convidamos nesse momento, o também 

agricultor, Alberto Maioli, que falará em nome do Partido da Rede Sustentabilidade. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, nosso vice-Prefeito 

Pedro Pedrozo representando o Prefeito Municipal, Marcos Zucco, imprensa, ex 

Vereadores Márcio, Beto Calábria, Pegoraro, Paulo Schneider, Secretários Municipais 

Ricardo Bicca, Rudmar, Fernando, Vandré, Sedinei Catafesta e Maria da Glória 

Menegotto. Queria neste momento dar uma saudação muito especial ao nosso 
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homenageado Marcelo Bicca Ferrari e toda a sua família, dizer que nós temos uma das 

profissões mais queridas e sagradas do mundo, que é a agricultura, e eu como não poderia 

ser diferente, sou meio metido a compositor, eu fiz uma música para cantar em 

homenagem aos agricultores e em homenagem ao nosso homenageado de hoje, meio 

destoado porque a gente sabe que a voz não é muito profissional, mas prestem atenção que 

as palavras são bonitas e vem do fundo do coração, vamos lá então: “fiz está linda canção; 

Com carinho e muito amor; Em homenagem a terra; E ao nosso agricultor; E bem longe da 

cidade; Morando lá no interior; E não é reconhecido; O quanto ele tem valor; Os 

agricultores da terra; Muitas obras já têm feito; Pra aguentar de sol a sol; Não é pra 

qualquer sujeito; Para suas obrigações; Ele sempre dá um jeito; Por isso ele merece; Nosso 

amor, nosso respeito; Quem tem esta profissão; Merece ser respeitado; Pois produzem a 

nossa comida; E não são valorizados; E quando chega a noitinha; Às vezes muito cansado; 

Sempre faz sua oração; Meu DEUS muito obrigado; E todo homem do campo; E que tem 

uma grande lida; Mas não mede sacrifício; Pra poder vencer na vida; É uma profissão 

sagrada; Que não deve ser esquecida; Temos de valorizar; Quem produz nossa comida; A 

todos os agricultores; Vai a nossa saudação; E para as suas famílias; É que temos gratidão; 

E que DEUS sempre abençoe; Todas as suas plantações; E pelas mãos de JESUS; Tenha 

sempre a proteção; Encerro aqui cantando; Minha gente me acredita; Está bela 

homenagem; Na história ficará escrita; Isso é reconhecimento; Para seu Marcelo Bicca; 

Todos nós te agradecemos; Pela tua história bonita. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido o Partido Progressista – PP para que 

faça uso da Tribuna. Com a palavra o Vereador Tadeu Salib dos Santos. 
VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Que missão hein Vereador, que missão o Senhor 

deixou para mim. Senhor Presidente Vereador Fabiano André Piccoli, saudando a vossa 

Excelência quero saudar aos demais Vereadores e também ex Vereadores presentes nesta 

Casa. Quero saudar com muito carinho nosso vice Prefeito Pedro Evori Pedrozo, hoje 

representando o Dr. Claiton, nosso Prefeito, quero saudar em especial a todos os 

Secretários nominados anteriormente pelos colegas Vereadores, saudar também o Senhor 

Marcos Zucco, Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, saudar a 

imprensa extremamente importante, levando daqui as notícias da Casa do povo ao povo e a 

toda comunidade, quero saudar os funcionários desta Casa que tanto nos ajudam e nos 

auxiliam fundamentalmente em dias especiais como é o caso de hoje. Saudar as Senhoras e 

os Senhores que acompanham esta Sessão Solene e que também estão acompanhando 

pelos meios sociais. Cumprimento de forma especial nesta data e nesta noite o Agricultor 

Destaque Marcelo Bicca Ferrari, sua esposa Dona Odete da Cas, sua filha Letícia, seus 

amigos e familiares, desejando que vocês sejam bem-vindos e se sintam na Casa do povo, 

como se sua casa fosse na noite de hoje. Agradeço inicialmente ao meu colega de bancada 

Vereador Josué Paese Filho, o Kiko, a oportunidade de ocupar essa Tribuna representando 

o Partido Progressista para que em nome de nossa bancada venhamos expressar nossa 

felicitação nessa Sessão Solene. O agricultor familiar é considerado pelas elites 

agroindustriais como alguém qualificado para produzir de modo rentável porque possui 

convicção e sabe agir pela lógica da integração e do mercado. Por trás do desenvolvimento 

de uma cidade, existe uma força de grande importância no dia a dia de cada brasileiro, os 

agricultores. São eles os responsáveis pela geração de emprego e renda, movimento e 

economia e tornam a agricultura competitiva. Pessoas que não tem horário para trabalhar e 

estão sempre em busca de novas alternativas para o aumento da produtividade. São vários 
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profissionais em um só, pois plantam empreendem, inovam e administram. Hoje vemos 

com satisfação que há uma profissionalização no setor. Mulheres, homens e jovens que dia 

após dia, ano após ano, enfrentando todas as diversidades, cultivando suas terras, 

produzindo e gerando empregos e riquezas, vão construindo em silencio a grandeza de um 

povo. Não se deixam abater pelos problemas e ao contrário, seguem em frente no caminho 

do progresso. Responsáveis pelo desenvolvimento do agronegócio, com o empenho e 

determinação e o árduo trabalho de milhares de agricultores. Evoluímos cada vez mais, 

alcançando um pleno desenvolvimento. O nosso reconhecimento e gratidão a todos que 

cultivam da terra o pão de cada dia. Eu vou me referir e quero que o Senhor entenda isso 

com todo respeito, mas eu vou falar um pouco da pessoa Marcelo agora. Marcelo, falar da 

Dona Odete, falar da Letícia, mas vamos nos reportar aos nossos imigrantes, a Dona Estela 

deve estar voltando lá na década de 70 né Dona Estela? Quem diria que nos dias de hoje, 

nós pudéssemos aqui, homenagear um imigrante que veio desbravar nesta terra, chamado 

Marcelo Bicca Ferrari. Para isso Marcelo, tu fizeste parte de uma comitiva na década de 

70, liderado por um homem que Farroupilha aprendeu amar e respeitar, e eu te digo mais, 

um homem que está na memória de muitos farroupilhenses. Um homem que não trabalhou 

na frente de um estabelecimento comercial de maior sucesso nessa época. Mas um homem 

que trouxe na sua bagagem a fé dos imigrantes, a determinação dos imigrantes, que há 

muitos anos atrás desbravaram esta terra. Ele trouxe sim, a maior empresa criada no 

Universo, queria dar o melhor, esse homem era o Seu Telmo, ele trouxe a maior empresa, 

ele disse: “eu vou levar para Farroupilha o que de mais precioso eu tenho, porque é lá que 

eu quero construir a vida dos meus filhos. ” A empresa que me refiro é a família Bicca 

Ferrari, essa foi a grande empresa que o Seu Telmo trouxe para Farroupilha. Na bagagem 

ele trouxe os filhos e a esperança de viver melhor, chegou aqui e foi para o lado do 

Medianeira, porque se por qualquer razão Farroupilha não desse certo ele seguiria adiante, 

porque teria Caxias do Sul, quem sabe? Mas ele não, ele preferiu ficar aqui, com isso, ele 

ficou um tempo no Medianeira e depois veio para onde hoje tem a loja o Boticário, e ali em 

cima ele viu o grande prédio da época que era o Edifício Pedro Emília. Eu estou me 

reportando aos imigrantes, porque nós temos que nos referir a homenagens que ontem foi o 

Dia Dos Pais. Eu quero te dizer Marcelo, tu tiveste um grande pai e Farroupilha teve um 

grande homem, hoje o teu pai está sendo homenageado e lá do alto eu tenho a certeza 

absoluta, que ele está vibrando junto contigo, junto com a Valéria, também com o Ricardo 

e com o Fabiano. Quero dizer que quando o Ricardo pensou em te dar 2 terneiras, ele 

imaginou que esse menino que vem de Poa. Que de agricultor não tem nada, eu vou dar 

uma referência, para quem veio e imigrou para esta terra, onde que a agricultura é forte. 

Quem sabe duas terneirinhas como presentes, acho que foi para a Letícia, ele imaginou a 

Letícia vai vender e amanhã depois, vai colocar em uma poupança. Não, aí, vem o fator 

empreendedor de quem realmente sabe empreender e é por isso que hoje, Marcelo, você 

está recebendo este título, duas terneirinhas, depois três hectares que é onde que é a parte 

de vocês, e vocês ainda estão arrendando mais 8 hectares, produzindo cada vez mais. Com 

isso eu quero dizer que essa terra tem no sangue que quem para cá vem e acredita em 

Nossa Senhora de Caravaggio colhe as suas bênçãos. Que Ela continue abençoando vocês, 

que lá do alto DEUS abençoes o Seu Telmo, para que possa continuar dando luz para vocês 

aqui, e essa luz vem, ele apenas materialmente não está aqui, mas em sentimento ele está 

no coração de quem o conheceu e que sabe que a fruta nunca cairá longe do pé. Que a 

Letícia, pegue desse legado do vô, do pai, da mãe, da vó, desta família de desbravadores, o 
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sangue da imigração, que vale a pena a gente imigrar para saber o que a gente quer, e vocês 

sabem o que vocês queriam através do vô Telmo. A minha homenagem a todos vocês, quis 

fazer referências a este Senhor, que para Farroupilha deixou um legado muito especial, 

principalmente deixou vocês para nós. Obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês 

enaltecerem o nome desta terra, e não precisa nem justificar, parabéns, pelo título que lhe 

recebe hoje. Parabéns Marcelo. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

Convidamos o Vereador que também é agricultor, José Mário Bellaver, do Partido 

Democrático Brasileiro- PMDB. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Excelentíssimo Senhor Presidente Fabiano André 

Piccoli, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, nesse ato, 

representando o nosso Prefeito, Claiton Gonçalves, Excelentíssimo Senhor Secretário da 

Agricultura, Ricardo Bicca Ferrari, em seu nome quero cumprimentar a todos os 

Secretários municipais presentes, Senhor Marcos Zucco, Presidente do Conselho do 

desenvolvimento Rural, Senhora Vereadora Eleonora Broilo, Senhores Vereadores, 

Senhores Secretários Municipais, funcionários desta Casa, ex-Vereadores, Senhores da 

imprensa e funcionários municipais presentes nesta noite. Uma saudação especial ao 

homenageado desta noite o Senhor Marcelo Bicca Ferrari, nosso Agricultor Destaque 

2017, em seu nome vossos saúdo vossos familiares e amigos nesta noite. Quero fazer um 

agradecimento em especial aos meus colegas de bancada do PMDB, pela oportunidade de 

usar a Tribuna nesta noite tão especial. Senhoras e Senhores, a homenagem prestada pelo 

Poder Legislativo, anualmente a um dos nossos agricultores, é uma forma de 

reconhecermos a importância que o setor da agricultura, tem na economia do nosso 

município. Este é seguramente um espaço em que a comunidade, através dos Vereadores, 

enaltece as pessoas que se destacam recebendo o reconhecimento público, o homem do 

campo, colono, camponês, lavrador, produtor, são essas pessoas que estamos 

homenageando, trabalhador de sol a sol, responsável pelo alimento de nossas famílias. 

Hoje estamos merecidamente, incluindo no rol do destaque da agroindústria o Senhor 

Marcelo Bicca Ferrari, alguns agricultores se destacam pela quantidade que produzem, 

outros pela qualidade, pela inovação e outros por transformar a matéria prima em sabores e 

alimentos. O Senhor Marcelo Bicca Ferrari, se destaca na agroindústria, Puro Sabor, do 

interior, produzindo, queijo, iogurte, doces de leite e derivados. Suas bebidas e laticínios 

exigem que o produtor use apenas métodos naturais de produção, sem intervenção de 

fertilizantes, agrotóxicos ou qualquer outra ajuda química e de controles naturais de pestes, 

sem pulverização química. Farroupilha tem na agricultura, um dos esteios de nossa 

economia, importância que o nosso setor agrícola ocupa também no desenvolvimento de 

todo nosso país. Existem três fatores ligados a produção agrícola, o físico, como o solo e o 

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

econômico, que se refere ao valor da terra e o nível da tecnologia aplicada na produção, 

não condenamos as agroindústrias, que usam todos os recursos para produzir os seus 

laticínios, como métodos tradicionais, só esperamos que usem os recursos químicos com 

sabedoria. Para possuir o selo orgânico, as restrições são muito severas e os produtores 

acabam desistindo dos métodos do selo ao longo da produção. Parabéns Marcelo, pela 

persistência, o trabalho na sua propriedade é executado por ele e sua família. Fato este que 

deve servir de incentivo e exemplo para que nossa agricultura familiar, continue se 

desenvolvendo, contribuindo de forma decisiva, para a fixação das famílias no campo e 
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melhorando cada vez mais atividade agrícola de nosso município. Por essa razão, 

merecidamente a bancada do PMDB, através dos meus colegas Vereadores, Arielson 

Arsego, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini e Jorge Cenci, parabenizam e agradecem ao 

Senhor Marcelo, pela contribuição no desenvolvimento do nosso município, em especial na 

agroindústria, colocando-nos a disposição para defender, todos os produtores rurais. 

Parabéns Marcelo, a você e toda a sua família. Muito obrigado e muito boa noite a todos. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. Que 

falou em nome do PMDB. Convido nesse momento o 1º Vice-Presidente desta Casa, o 

Vereador Thiago Brunet, para que assuma os trabalhos. 

1º VICE-PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Fabiano André Piccoli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Boa noite ao Vice-

Prefeito Sr. Pedro Evori Pedrozo e neste ato representando o Prefeito Municipal, 

Presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural, Marcos Zucco, colegas Vereadores, 

Vereadora Eleonora, uma saudação especial, ao Marcelo e a Odete, aos Secretários aqui 

presentes, ao Secretário da Agricultura, Ricardo Bicca Ferrari, aos ex-Vereadores 

presentes, em nome do Vereador Paulo Afonso Schneider, a todos os Senhores e Senhoras 

que estão nessa noite aqui, para homenagear, não somente o Marcelo. Marcelo, esse título, 

está com o teu nome, mas este título se estende a toda a sua família. Para quem conhece o 

trabalho da tua propriedade, sabe que tens uma companheira que de sol a sol está ao teu 

lado. Na agricultura e principalmente na agroindústria, nas pequenas propriedades, os 

proprietários tem que trabalhar em todas as pontas da cadeia produtiva e não é diferente na 

propriedade de vocês. Desde o plantio a colheita, a ordenha, o processo de manufatura da 

matéria prima, a venda e a pós-venda, são feitas pela família. Você vê o Marcelo 

entregando o leite, pilotando o trator, a Odete cuidando das vacas, ordenhando, produzindo 

o leite e agora com o auxílio da filha, que DEUS, queira que continue com vocês na 

propriedade, atingindo todos os pontos da cadeia produtiva, para poder ofertar um produto 

de qualidade e de valor agregado, muito importante para Farroupilha. Para quem vai à 

Expointer todos os anos, o Puro Sabor do Interior está presente e não somente presente, 

ganhando títulos e sendo reconhecido nacionalmente pela qualidade de seus produtos. 

Sabemos das dificuldades, da burocracia, da Legislação ferrenha que muitas vezes fecha 

muitas agroindústrias e não é diferente, nas dificuldades com vocês e este é um dos 

grandes desafios do Poder Público, Secretário da Agricultura Ricardo, para que nós 

possamos trabalhar de forma legal, mas de forma a superar os obstáculos, desburocratizar e 

incentivar as famílias que permanecem no campo, para que possam produzir os seus 

produtos e nos favorecer com produtos de boa qualidade. Os desafios são muito grandes, 

para que nós possamos ultrapassar as barreiras de Farroupilha e colocar os produtos 

farroupilhenses nos municípios vizinhos, nos estados vizinhos e para isso a burocracia é 

muito grande. Eis o nosso desafio como gestores públicos, como formuladores de Leis, 

para que nós possamos facilitar a vida dos nossos agricultores, que a agricultura representa 

hoje em torno de 10 a 15% do PIB do Município de Farroupilha, oscilando de um ano para 

outro, mas essa é a nossa representatividade, da economia primária no orçamento do 

município. Que esse reconhecimento, Marcelo, Odete e Letícia, sejam um incentivo para 

que vocês continuem a luta diária, no campo, na roça, na ordenha, na venda, na pós-venda 

dos produtos de vocês. E uma vez, numa das conversas que tivemos, me marcou porque, 

para nós, para o trabalhador da indústria, sábado e domingo é o descanso, só que a ordenha 

não dá descanso, todo sábado, todo domingo, todo feriado, todas as férias, todo o Primeiro 
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do ano, tem que ter alguém para ordenhar as vacas, produzir e vender, então os desafios 

são muito grandes. Fica aqui o reconhecimento do PT, ao trabalho de vocês, a dedicação e 

a esse Prêmio que há muito tempo já deveria ter sido entregue a vocês. Uma boa noite a 

todos e parabéns. 

1º VICE-PRES. THIAGO BRUNET: Devolvo a palavra ao Presidente Fabiano André 

Piccoli. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Thiago Brunet. Neste 

momento nós faremos uma pequena homenagem, de também um agricultor, um agricultor 

muito querido de Farroupilha, que vai abrilhantar um pouco esta noite com uma pequena 

homenagem a vocês. Convidamos o Tenor farroupilhense Dirceu Pastori, para que cante 

para nós, duas músicas, para abrilhantar a nossa noite. 

 

(MÚSICAS – DIRCEU PASTORI) 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Tenor Dirceu Pastori, por nos encantar 

com a sua voz, tão linda, convido nesse momento para que faça uso da Tribuna, o Senhor 

Marcos Zucco, que é o Presidente Municipal do Desenvolvimento Rural. 

SR. MARCOS ZUCCO: Senhoras e Senhores, muito boa noite, minha saudação ao 

Excelentíssimo Senhor Pedro Evori Pedrozo, Vice-Prefeito Municipal, representando o 

nosso Prefeito, ao Presidente do Poder Legislativo Sr. Fabiano André Piccoli, em seu nome 

cumprimento a todos os Vereadores presentes nesta Sessão. Quero saudar o Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Rural, Ricardo Bicca Ferrari e assim saudar todos os 

Secretários Municipais em nome do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, saúdo 

todas as entidades que fizeram parte da escolha do Agricultor Destaque. Quero 

cumprimentar de modo especial o nosso homenageado Marcelo Bicca Ferrari, sua esposa 

Odete da Cas e sua filha Letícia, cumprimentar ainda seus familiares, imprensa, 

convidados e demais presentes. Saudar pôr fim a todos que contribuíram para a realização 

desse evento. Usar a Tribuna dessa Casa Legislativa para homenagear o Agricultor 

Destaque do ano, é motivo de grande satisfação e alegria para mim, que orgulhosamente 

atuo como agricultor e hoje ocupo o cargo de Presidente do Conselho Municipal do 

Desenvolvimento Rural. Faço um agradecimento especial ao Secretário de 

Desenvolvimento Rural Ricardo Bicca Ferrari por dar as oportunidades de me pronunciar. 

O nosso papel é destacar o potencial do setor primário, revelar quem se diferencia em 

incentivar a área, essa é sem dúvida, uma forma de mostrar o trabalho dos nossos 

agricultores, que com muitas dificuldades, perseverança, fé, vontade e dedicação, 

conseguem produzir com tecnologia e muita qualidade. A cada ano procuramos ressaltar 

um segmento e com isso prestar nossos agradecimentos, nossa admiração e respeito pelo 

trabalho desenvolvido. Esse ano o segmento da agroindústria, foi o contemplado, é o Puro 

Sabor do Interior, por atender a todos os critérios que julgamos importantes, recebe essa 

certificação de Agricultor Destaque, principalmente por ter um trabalho diferenciado, onde 

realiza todos os processos, desde o início, até a venda de seus produtos. Marcelo Bicca 

Ferrari se destaca pela transição do meio urbano para o rural, caracterizando sua 

propriedade como modelo, ao longo dos anos foi agregando valor para a sua agroindústria 

e contribuindo para o fortalecimento do segmento, neste processo, muita coragem, garra, 

busca pelo conhecimento e vontade de fazer a diferença, foram as principais, tônicas, 

representa um exemplo de determinação, profissionalismo e liderança. Mesmo com todas 
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as dificuldades do setor. O Agricultor Destaque de 2017, vem comprovando a necessidade 

de inovarmos a forma que tratamos a propriedade rural, deixando de ser meramente 

produtiva, para se transformar em uma atividade de negócio. Embasa em conceitos de 

tecnologia, foco, preocupação com a segurança alimentar, empreendedorismo e 

rentabilidade, assim como nas grandes empresas. Esse é um incentivo ao Setor de 

Agroindústria do Município, a valorização de um trabalho executado que eu aposta na 

busca pela qualificação e na capacidade de manutenção da unidade familiar. Se somos 

referência nesse setor, devemos isso ao comprometimento dos responsáveis pelo meio 

rural, e as políticas públicas introduzidas nesse setor. Essa certificação serve de referência 

para os demais, porque se os agricultores estiverem nesse nível de excelência, todo mundo 

sai ganhando, reforço que somos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de 

nossa terra, por boa parte das riquezas geradas nas riquezas de nosso município no estado 

do RS e no Brasil. Para finalizar eu gostaria de dizer a você Marcelo, Odete e Letícia, que a 

distinção que vocês recebem hoje, é sem dúvida merecida, pela determinação e coragem 

que permitiu que concretizassem seus planos, que permitiu viabilizar economicamente a 

atividade que desenvolvem, que hoje permita que sirva de exemplo e que hoje orgulha com 

certeza o Poder Público Municipal, esta Casa Legislativa, sua família, seus convidados e a 

cada um de nós farroupilhenses, mais uma vez cumprimentar e que Deus permita que 

vocês continuem dando essa valiosa contribuição a todos, que como nós valorizam o setor 

primário. Parabéns Marcelo Bicca Ferrari, e a toda a sua família, uma boa noite. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Marcos Zucco, que falou em 

nome do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural. Convido ao casal, Marcelo e 

Odete, para que ficam a frente aqui da nossa Tribuna, convido o nosso Vice-Prefeito, Pedro 

Evori Pedrozo, que juntamente com o Presidente, nós entregaremos o certificado de 

Agricultor Destaque do Ano ao Senhor Marcelo Bicca Ferrari, e após a entrega, já convido 

a Vereadora Eleonora Broilo, para que faça uma entrega de um ramalhete de flores a 

Senhora Odete, atendendo uma sugestão do Vereador Sr. Josué Paese Filho, convidamos a 

filha, a Letícia, para que venha aqui ao palco também. 

 

(ENTREGA DO CERTIFICADO E DAS FLORES 

FOTOS) 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Neste momento é hora de nós ouvirmos o 

homenageado da noite. Por gentileza, Sr. Marcelo, pode usar a Tribuna. 

SR. MARCELO BICCA FERRARI: Boa noite, não me deram 5 minutos, eu acho que é 

para falar um pouco menos eu acho. Eu queria agradecer a todos os Vereadores, não sei, 

não trouxe papel junto, não sei dizer todas essas palavras bonitas. Mas em nomes do 

Vereadores, a todas as autoridades, pessoas presentes, ex-Vereadores que estão aí, amigos, 

familiares, em especial a Odete e a Letícia que estão sempre do meu lado, em todos em si, 

muito obrigado pela homenagem, de coração. Eu acho que deve haver no meu entender um 

apoio maior para a agricultura, principalmente, para as pequenas propriedades, alimentação 

é fundamental e sai das pequenas propriedades, nós temos um abandono muito grande, 

hoje da juventude, para ficar na propriedade, espero que vocês como Vereadores, o Poder 

em si, ajude a fomentar, para a gente ficar nas propriedades rurais. Isso é uma dificuldade 

muito grande que eu sinto, e muitas famílias estão sentindo hoje, muitas daqui, talvez 

tenham familiares, que estavam na agricultura e saíram, nós fizemos o inverso, há 18 anos 
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a gente saiu da cidade, numa crise econômica, muito grande que nós tivemos aqui em 

Farroupilha na área de calçado alguns estão lembrados e voltamos para a agricultura. Digo 

para vocês, agricultura não é fácil, não é fácil, é mais fácil gente, por incrível que pareça a 

cidade. Então para quem está na agricultura, é muito difícil, espero o apoio de todos, 

principalmente o de vocês Vereadores. Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Marcelo. Neste momento ouviremos o 

Vice-Prefeito, Pedro Evori Pedrozo, que falará em nome do Poder Executivo Municipal. 

VICE-PREF. PEDRO EVORI PEDROZO: Vou seguir o Ferrari, que o Ferrari é ligeiro. 

Quero saudar carinhosamente a todos, saudar Fabiano André Piccoli, Presidente da 

Câmara, em nome dele saúdo a todos os Vereadores, quero saudar carinhosamente ao 

Marcelo, a família, Odete, a Letícia que achou que não iria pagar esse mico, pagou. Que 

nada, é um momento importante na vida de vossa família, mas é um momento muito 

importante na vida do município. Se a Câmara de Vereadores, Marcelo, através do 

Conselho, o Marcos Zucco comanda, mas tem um monte de gente, tem a EMATER, que 

está lá atrás conosco, tem os bancos, tem as cooperativas, tem a Secretaria de Agricultura, 

que está toda ela aqui, a turma do Ricardo Bicca, o pessoal que trabalha na Secretaria, está 

todo mundo aqui te prestigiando. Eu tenho aqui quase todos os Secretários do Município, 

eu olho aqui, então, quase todos eles vieram aqui, para te prestigiar, mas não é só tu. Esse 

teu prêmio, é para toda essa gente que trabalha, eu via bem no início aqui, Orlando 

Pegoraro, que criou essa Lei, que ajudou nós a lembrar todos os anos a ter alguém que 

represente essa classe, eu vi o Calábria, eu acho que já foi embora, o Paulo Afonso 

Schneider está por aqui conosco ainda. Nós criamos essa Lei das Agroindústrias, há uns 

12,15 anos atrás, aquelas do FURNAM, que é do Fundo Rotativo Novo Amanhã, que 

financia agroindústrias, não é grande coisa, mas nós temos um banco dentro do município, 

foi criado no 1º ano do Governo do Prefeito Bolivar Pasqual, fui eu que fiz o PL na 

Câmara de Vereadores, todos aprovaram. E a cada ano, esse mesmo Conselho, escolhe um 

grupo de agroindústria e financia, ajuda com dinheiro, não é muito é verdade, é preciso 

muito mais, tu disseste, e tu tens razão quando reclama de que quem produz alimento tem 

que ser mais apoiado, mas a vida nos leva de roldão. Nós vivemos o final de um ciclo 

complicadíssimo da história, um final de um ciclo político então, enlouquecedor, 

vergonhoso, um final de ciclo difícil. Mas nós soubemos que a vida é cíclica, que de tempo 

em tempo, há uma virada da roda, em que o próprio Marcelo Bicca Ferrari é um exemplo 

disso, tu saíste de uma crise violenta na economia, tu voltaste para a agricultura e tirou de 

lá, e criou uma indústria de novo e sobreviveu, e está nos ensinado. Alguns de nós temos 

essa competência, outros nem tanto, nós saímos da indústria do calçado aqui, da 

quebradeira e viemos para a malha e voltamos para a agricultura e fomos para o comércio 

Varejista e fizemos muitas coisas, eu vivi isso aqui em Farroupilha. Nós vivemos a crise, 

80% de inflação ao mês, meu DEUS do Céu, eu não vencia pagar a prestação da minha 

caminhonete que eu vendia defensivo agrícola, dava aulas de danças pelo RS, agora, 

estamos vivendo outra crise, mas vamos sobreviver essas crises. Eu o Prefeito Claiton, 

temos feito um trabalho com toda seriedade do mundo, com maior transparência possível, 

falando a verdade para as pessoas, dizendo aquilo que é possível fazer e dizendo aquilo que 

não é possível fazer e explicando porque que não é possível fazer. Nós vamos estar 

pagando o 13° salário agora dia 18/08/2017, parte do 13º salário dos funcionários do 

município, são mil e poucos colgas nossos. Nós vamos estar cumprindo o 13º salário, 

porque nós temos as contas rigorosamente em dia, tudo que pertence ao município, tudo 
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que depende do nosso município, o Prefeito Claiton, tem sido muito rigoroso com isso e a 

gente tem tudo completamente em dia. Por isso Marcelo Bicca Ferrari, quero te dizer, que 

tu representas, todo esse grupo de gente bacana que produz e produz muito, no nosso 

município tem muitos que nem tu, o  Marcos Zucco e todo aquele Conselho de gente que 

sabe, do que estão falando, porque te indicaram, porque sabe e conhece, sabe o que tu 

produz, disseram para ti muito obrigado. Eu em nome do meu Prefeito, Dr. Claiton 

Gonçalves, em nome do nosso município, estou te dizendo muito obrigado, pelo que tu 

fazes, pelo bom exemplo, pela virada de roda, pelo novo ciclo que tu criaste, com o teu 

esforço e o esforço de tua família. Que DEUS abençoe a todos, boa festa, porque eu sei 

que tem festa, e até mais.  

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Vice-Prefeito Pedro Evori 

Pedrozo, que falou em nome do Poder Executivo Municipal. Em nome de todos os 

Vereadores do Poder Legislativo, queremos agradecer a presença de todos, Vice-Prefeito 

Pedro Evori Pedrozo, representando o Prefeito Claiton, ao Senhor Marcos Zucco, 

Presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural, aos Secretários Municipais presentes, 

já nomeados, e também aos Secretários Vandré Fardin e Maria da Glória Menegotto, 

Sedinei Catafesta, aos ex-Vereadores presentes, Alberto Calábria, Paulo Afonso Schneider, 

Marcia Georg, Ângela Silvestrin a Presidente do SISMUF a Beatriz Sosnoski, aos vizinhos 

de comunidade, que a comunidade está presente em peso para prestigias vocês, a todos 

Senhores e Senhoras, imprensa presente, em especial aos homenageados dessa noite, o 

Marcelo e a sua esposa Odete. Agradecemos, então, a presença de todos e nada mais a ser 

tratado nessa noite, declaro em nome de DEUS, encerrados os trabalhos desta apresente 

Sessão Ordinária, uma boa noite a todos. 
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