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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Fernando Silvestrin. 

 

Às 18 horas o Senhor Presidente Vereador Fernando Silvestrin assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Arielson Arsego, Deivid Argenta, 

Eleonora Peter Broilo, Fabiano André Piccoli, Jonas Tomazini, Jorge Cenci, José 

Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Maria da Glória Menegotto, Sandro Trevisan, 

Sedinei Catafesta, Tadeu Salib dos Santos e Thiago Pintos Brunet. 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Dando início à Sessão Solene do dia 30/11/2020. 

Uma boa noite a todos e a todos. Em nome de DEUS declaro abertos os trabalhos da 

Sessão Solene de outorga do certificado de agricultor destaque do ano ao Júlio Cesar Piloti. 

Inicialmente a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha agradece e saudar as 

autoridades aqui presentes, entidades de classe, imprensa, Senhoras e Senhores. 

Primeiramente também quero saudar a todos os Vereadores e as Vereadoras Maria da 

Gloria Menegotto e a Vereadora Eleonora Broilo, representantes das mulheres aqui na 

Câmara Municipal de Vereadores. Quero saudar o homenageado o Senhor Júlio César 

Piloti e sua esposa Márcia Piloti e seus filhos que estão aqui presente; saudar o Secretário 

Municipal de Agricultura o Daniel Troes, saudar o Presidente do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural a Sra. Marcia Georg que está aqui presente. Saudar também o Ex-

vereador Orlando Pegoraro autor do Projeto de Lei do agricultor destaque, quero também 

saudar os internautas que nos acompanham nesta noite, a imprensa através da TV Serra, o 

Leandro Adamatti, que nos acompanha, a Spaço FM, o Jerônimo Portolan Filho; a Rádio 

Miriam, Zé Theodoro; Jornal Informante, o Gasperin e o Jornal O Farroupilha, Jorge 

Bruxel. Também quero saudar toda a comunidade de Vila Rica que nos acompanha. 

Funcionários da Casa e demais presentes. Convidamos para fazer parte da mesa, iríamos 

convidar o Prefeito Municipal Pedro Evori Pedrozo, mas está representando o Secretário 

Municipal da Agricultura, o Daniel Troes, então convidamos para fazer parte da mesa e 

também convidamos os nossos homenageados aí o Júlio César Piloti e sua esposa Márcia 

Piloti. Informamos aos presentes que farão uso da tribuna nessa noite, um Vereador por 

bancada e também fará uso da palavra o Presidente do Conselho Municipal do 

Desenvolvimento Rural, a Sra. Marcia Georg, que está aí no plenário; e também fará uso 

da palavra o homenageado Júlio César Piloti e a sua esposa Márcia Piloti. E por final fará 

uso da palavra o Secretário Municipal de Agricultura Daniel Troes representando o 

Prefeito Municipal. A título de informação, o Certificado do Agricultor Destaque foi 

instituído pela Lei Municipal nº 2698, de 11/06/2002, de autoria do Vereador Orlando 

Pegoraro que está nessa Casa, obrigado, Orlando, pela presença e pelo projeto que foi 

encaminhado na época. O Júlio César Piloti é o 19º agricultor destacado como agricultor 

destaque. Então quero nominar os demais nomes detentores desse título: 2002/José Pasa, 

2003; Ricardo e a Maria Haupt; 2004/Carlos e Mário Massignan; 2005/Dolorindo Possa; 

2006/Orlando Tang; 2007/Plinio Tonet; 2008/Pedro Antônio Cappelletti; 2009/ Marcos 

Antônio Zucco; 2010/Olmar Pasa; 2011/Nelson Bortolanza; 2012/Paulo Perini; 2013/Paulo 

de Cezaro; 2014/Claudete Merlin; 2015/Alexandre Henrique Bazzo; 2016/Jandir Baggio; 

2017/Marcelo Bicca Ferrari; 2018/Clemente Valandro; e no ano passado 2019/Sergio 

Sachet. E nesse ano então o nosso agraciado Júlio César Piloti. Então, desde já, 
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convidamos então os nossos Vereadores para fazer uso da palavra. Então convido o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna; fará uso da 

tribuna a Vereadora Eleonora Broilo. 

VER. ELEONORA BROILO: Boa noite, Senhor Presidente Fernando Silvestrin, colegas 

Vereadores, colega Vereadora, o Senhor Daniel Troes, nesta noite representando o prefeito 

Municipal Pedro Evori Pedrozo, a Sra. Marcia Georg na realidade não sei se está 

presente... 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Tá presente. 

VER. ELEONORA BROILO: Está presente! A Sra. Marcia Georg, Presidente do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e em seu nome quero saudar todas as 

autoridades presentes; imprensa, funcionários desta Casa, Senhoras e Senhores presentes 

nesta noite solene e de maneira muito especial quero cumprimentar o Senhor Júlio Piloti 

que recebe a outorga de título Agricultor Destaque, juntamente com sua esposa Márcia e 

toda a sua família. Eu quero agradecer a Bancada do MDB - Vereadores Jorge Cenci, 

Jonas Tomazini, Arielson Arsego e José Mário Bellaver - que me permitiram a honra de 

representá-los, nesta noite solene que é do agricultor destaque. O Sr. Júlio Piloti 

proprietário da Granja Piloti, granja que leva o nome da família, iniciou seus trabalhos em 

1984 e dá continuidade hoje a esses trabalhos com honra no empreendimento que foi 

indicado pelo Conselho Municipal de Agricultura. Trabalha com milhares de aves na 

produção de ovos, em torno de quase 100 mil dúzias por mês; leva seus produtos aos 

municípios vizinhos da serra gaúcha e tudo isso é possível pelo trabalho que é 

desenvolvido por Piloti, por sua esposa e por seus filhos Marcos, Matheus e Lucas e dois 

funcionários. Eu vou fazer um breve parêntese aqui para dizer que eu conheço há muito 

tempo essa família, desde o nascimento do Matheus, que eu acompanhei os filhos, do 

nascimento que os acompanhei depois principalmente o Marcos e o Matheus. E eu sei o 

quanto essa família é maravilhosa. Esse empreendimento é um empreendimento muito 

moderno localizado em Vila Rica, interior de nosso município, integrante do setor primário 

que é extremamente importante para o desenvolvimento de nossa cidade, aliás, de qualquer 

cidade; gera renda e traz desenvolvimento. Sem me alongar, Família Piloti, hoje a 

homenagem é para vocês que contribuem a mais de 30 anos para o desenvolvimento da 

nossa cidade com tecnologia e inovação na produção. Parabenizamos por isso, por terem 

dado continuidade aos trabalhos que foram iniciados por José e Zélia Piloti e por seus 

filhos. Parabenizamos pela união que há nesta família, pelo negócio que vem passando de 

geração em geração e que vem se mantendo atuante; atuante no mercado e cada vez mais 

consolidado. Muito obrigado pelo trabalho que os Senhores vêm realizando pela nossa 

cidade. Fica aqui o nosso abraço, desejamos a todos que continuem tendo o sucesso que os 

Senhores vêm tendo e a prosperidade da Granja Piloti. Muito boa noite, muito obrigado e 

abraços a todos. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Ver. Eleonora Broilo, representando a 

bancada do MDB. Antes de passar a palavra ao PP, quero agradecer e saudar a presença de 

todos aí eu vou nominar as pessoas que estão presente: Laercio Casara, Ivanice Casara, 

Marcos Piloti, o filho, Bianca Parmigiani, Carlos Lima, Maria Neuza Lima, a Zélia Piloti, a 

mãe, obrigado pela presença, o Mateus Piloti, filho, Chaiane Mariani, Tainara de Lima, 

Suzi Paese e Júlia Paese; também saudar o seu Antenor Caumo, a Solange Piloti Caumo, 

Rodrigo de Lucca que faz parte do Conselho, o Clair Pedro Bertusso também faz parte do 

Conselho, Alceri Sutilli, o Chico Sutilli Vereador eleito nessa Casa, Alexandra Cela, 
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Marcio Astrana e também saudar Jaques Kehl, Cleide Brand, Juliana Piloti, Leandro Piloti, 

Osmar da Rocha, Marcos Antônio Zucco também do Conselho, obrigado pela presença, 

está presente também o Rogerio da Silva patrão do Ronda Charrua, o Flávio Noal, Adriana 

Possa, Mauro Possa e o Marcelo Ferrari; obrigado pela presença de todos. E agora eu 

convido o Partido Progressista, PP, que fará uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador 

Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Boa noite a todos. Obrigado, Senhor Presidente. Quero 

então cumprimentar o Senhor Presidente, o Vereador Fernando Silvestrin, cumprimentar 

também aqui nosso Secretário Daniel Troes que nesse momento representa o Prefeito 

Municipal Pedro Evori Pedrozo, colegas Vereadores, Senhores da imprensa, Senhoras e 

Senhores; cumprimento a todos então já elencados e cumprimento de forma especial neste 

momento o agricultor destaque Senhor Júlio Piloti, sua esposa Senhora Márcia, seus filhos 

Marcos, Mateus e Lucas, seus amigos, familiares, que sejam todos, todos, todos bem-

vindos a essa Casa. Agradeço inicialmente as meus colegas de bancada, bancadas dos 

progressistas, o Vereador Kiko Paese o Vereador Tadeu Salib dos Santos pela 

oportunidade que me deram em ocupar essa tribuna para que em nome da nossa bancada 

eu pudesse então expressar as felicitações nessa noite a essa família. Os agricultores 

familiares produzem alimento que chega à nossa mesa, à mesa do povo, muitas vezes 

parece que até é esquecido isso né; no Brasil a gente parece que uma parte significativa das 

pessoas elas esquecem disso. Então e por trás de todo esse trabalho a gente tem sim 

famílias fortes, famílias que trabalham muito; a agricultura de Farroupilha é essa 

agricultura forte e por isso merece todo o nosso reconhecimento. A propriedade de sua 

família é de produção qualificada, conquistam mercados, conquistam clientes, o que gera 

uma renda familiar e que gera progresso e bem-estar. Por isso Senhor Júlio é um 

empresário, e sua família, é um empresário que se destaca e avança cada vez mais. Até 

agora estava lendo, mas eu também sou do interior, nós trabalhávamos, na verdade, com 

granjas de frango de corte; eu sei o quanto isso gera de trabalho, é um pouco diferente o de 

vocês é galinha de postura né; mas tem que estar lá trabalhando, tem que estar lá segunda, 

terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça... Tem que estar lá 

trabalhando. Dá bastante, bastante serviço mesmo. Quem de repente não conhece, pensa 

que o frango que chega no mercado que os ovos que chegam lá no mercado são coisas bem 

simples, é simplesmente pegar o dinheiro passar o cartão e levar para casa. Por isso quem 

realmente conhece o serviço que se tem lá na colônia, lá no interior para se produzir tudo 

isso é que sabe dar esse valor. Eu realmente trabalhei demais naquele tempo e a gente 

trabalhava muito, hoje em dia trabalham também, tudo bem, mas trabalha bastante é bem 

puxado, é muito corrido. Gera lucro? Sim, de certa forma gera lucro a gente precisa de 

lucro. E os investimentos se não tiver um bom lucro. Hoje em dia os investimentos nessa 

área de avicultura são extremamente caros, caríssimos, porque uma produção pequena hoje 

em dia já não sustenta mais uma família; não sustenta uma família e não a mantem lá no 

interior. E a gente precisa de famílias que tenham remuneração. Para isso tem que ter 

tecnologia, para isso tem que se utilizar da tecnologia para ter uma produção maior do que 

se tinha e isso custa caro né, Júlio. Custa caro. Então é um desafio imenso, é um desafio 

imenso que o nossos agricultores têm e os auxílios muitas vezes são inexistentes. Então 

parabéns! Parabéns a vocês. Eu sei que meu sogro continua tendo aviários, mas é de corte, 

e muitas vezes eu estou ajudando e eu vejo a quantidade de serviço que se tem hoje em dia 

só aumenta é muito maior, e daí para ter um produto de qualidade como foi posto aqui 
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“meu produto é de qualidade eu tenho que conquistar clientes bons com produtos de 

qualidade” isso é sinônimo de trabalho, de dedicação, de investimento. E essa área de 

avicultura traz um retorno imenso ao nosso município, retorno que eu falo também 

financeiro. Pode buscar, quem tem conhecimento também é o Secretário que está aqui, 

pode ir buscar a relação das pessoas que trabalham na área da avicultura. De forma alguma 

não estou aqui desprezando as outras, de maneira alguma, mas estou dizendo que ela deve 

ser olhada com olhos bem vista, bem analisada, porque ela traz um retorno muito grande 

ao município. Ela traz um ótimo retorno ao município e muitas vezes a gente sabe que não 

é devidamente estruturada, não é devidamente atendida. Então a entrega desse certificado é 

justa, merecida e o reconhecimento desta homenagem é mais do que merecida. E na 

verdade assim dos nomes que foram citados eu acredito que é a primeira vez que na área 

da avicultura se tem uma família homenageada né? Então que bacana, fico contente, 

porque a área de onde vim e neste momento sendo homenageada. Foi muito muito boa à 

escolha. Eu gostaria então de deixar aqui a minha homenagem, a homenagem da minha 

bancada, dizer o respeito que esse Vereador e a nossa bancada tem pelo trabalho que é 

desenvolvido pelas pessoas que estão no interior. E muito, muito obrigado. Parabéns! 

Quero parabenizar novamente a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na 

bancada, falando em nome da bancada. Uma boa noite a todos e parabéns novamente. 

Obrigado, Senhor Presidente. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Sandro Trevisan por fazer parte 

da tribuna e representar o Partido Progressista nessa noite. Eu quero fazer uma correção e 

uma saudação ao Márcio Ferrari, colocaram Marcelo Ferrari, Presidente do SINTRAFAR e 

também faz parte do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural obrigado pela 

presença também. Agora sim eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que 

faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Fabiano André Piccoli. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Boa noite, Senhor Presidente, colegas Vereadores, 

Vereadoras. Saudar o Secretário Daniel representando o Prefeito Municipal, saudar o nosso 

agricultor homenageado Júlio e sua esposa Márcia, também a Presidente do Conselho e 

também Ex-vereadora Márcia Georg, querida amiga incentivadora guerreira, o Ex-

vereador, Orlando Pegoraro, Vereador eleito Chico Sutilli que está presente, tem também o 

Vereador Amarante eleito, Presidente do SINTRAFAR o Márcio, aqui representante das 

cooperativas de crédito o Clair do SICREDI e o Flávio da CRESOL. E falar de agricultura, 

falar de agricultor destaque, é falar de coragem e determinação. Hoje mais do que nunca 

para termos uma rentabilidade melhor na agricultura, nós precisamos investir e para 

investir tem que ter coragem, porque não é qualquer meia dúzia de reais que faz a 

diferença para chegar até aqui que é o lugar que vocês chegaram. E falo isso de carteirinha, 

porque para você ter um empreendimento que é referência, você precisa investir e às vezes 

não adianta planejar, porque foge da linha do planejamento. Uma obra você planeja gastar 

30 e quando vê gastou 100; “ah, mas faltou planejamento”. Não. Você nunca construiu 

alguma coisa, quem fala isso. Porque para construir por mais que você planeje, sempre 

falta dinheiro. Então aqui nós queríamos, da bancada, deixar os nossos parabéns pela essa 

coragem e essa determinação de modernizar, inovar, de olhar para o futuro e ver que ainda 

vale a pena investir na agricultura. Vocês têm três filhos pelo que, o Marcos, Mateus e 

João? E Lucas. Falta o João agora. Para os quatro evangelistas, falta só o João. Então de 

deixar um legado para os filhos de vocês, de deixar um caminho trilhado para que eles 

possam ter qualidade de vida, ter o que a cidade “oferece”, mas trabalhando na agricultura. 
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Muitas vezes a gente ouve e a história mostra isso que houve em determinados momentos 

da história um êxodo muito grande do interior para a cidade em busca de uma segurança no 

trabalho, em busca de uma carteira assinada que te desse tranquilidade com um salário 

mensal. Mas na agricultura também é possível ganhar dinheiro, na agricultura também é 

possível ter qualidade de vida, mas precisa ter coragem e determinação para fazer 

diferente. Fazer igual aos outros talvez o negócio se perpetue, mas não com a rentabilidade 

que quando você investe, você consegue. E para investir você tem que ter pessoas que 

acreditam no negócio; a família tem que acreditar no negócio, a companheira ou 

companheiro tem que acreditar no negócio, porque na hora de assinar o empréstimo são os 

dois que assinam. Os clientes precisam acreditar, os fornecedores precisam acreditar e você 

precisa ter um bom parceiro que te dê crédito. E Farroupilha tem várias cooperativas e aqui 

quero fazer uma saudação especial ao Flávio da CRESOL por acreditar no nosso projeto, lá 

nos nossos tomates, porque é preciso que as pessoas acreditem no teu CPF. Porque se não 

acreditar no teu CPF... Tem que trabalhar e confesso para vocês que pela primeira vez na 

vida estou acordando muito cedo e indo dormir muito tarde e vocês fazem isso todo dia. O 

agricultor acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. E finalizo minha fala com uma frase 

que me marcou de um agricultor que foi destaque aqui também, o Marcelo Ferrari, ele diz 

que “as vacas não sabem o que é sábado o que é domingo, ou seja, é de segunda a segunda, 

de segunda a segunda”. E fica um pedido ao futuro governo Presidente Kiko os Vereadores 

do PP o Tadeu, do MDB nosso Vice-prefeito eleito Jonas de que é preciso investir na 

agricultura. E a gente ouve e agora eu vivo não precisa muita coisa para o colono; uma 

estrada boa um incentivo para modernização e talvez buscar políticas públicas e 

diversificação da matriz produtiva da nossa agricultura. Hoje nós temos que em torno de 

14-15% do PIB de Farroupilha vem da agricultura; isso pode aumentar, mas só vai 

aumentar com a modernização. E talvez a Secretaria da Agricultura possa pensar em 

políticas de modernização de diversificação da nossa matriz produtiva. Então fica nossos 

parabéns, que vocês continuem dando esse exemplo para os filhos de vocês de coragem 

determinação para inovar e para ganhar dinheiro, porque o agricultor também merece 

ganhar dinheiro trabalhando na roça, mas com qualidade de vida. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Fabiano André Piccoli; que fez 

uso da palavra pelo PSB. Quero fazer uma saudação especial a Elisiane Ferrari, o Leandro 

Ferrari, o André Lima da Silva; está presente também o Vereador eleito Gilberto do 

Amarante, obrigado aí Gilberto, e também está presente, quero saudar o Marcos André 

Balbinot. E agora eu convido o Partido da Rede Sustentabilidade a Vereadora Maria da 

Glória Menegotto para fazer uso da palavra. 

VER. GLÓRIA MENEGOTTO: Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar 

primeiramente ao nosso Excelentíssimo Presidente da nossa egrégia Câmara, o Senhor 

Fernando Silvestrin. Saudar os Vereadores, a Vereadora Eleonora; quero saudar com muito 

carinho o Ex-vereador dessa Casa, o sempre Vereador, Orlando Pegoraro por ter sido o 

autor, Orlando, deste grande projeto que virou lei que homenageia a maior e melhor classe 

que nós temos que é o agricultor. Então parabéns a ti, Orlando, que foi um grande 

Vereador nesta Casa. Tenho trabalhado com você e sei o quanto você fez muito bem para 

nosso município. Eu quero saudar também a todos os Vereadores eleitos que estão aqui 

presentes ao Sutilli, ao Amarante, não sei se tem mais algum? Saudar a Márcia Georg, uma 

grande pessoa, uma grande Presidente do Conselho sempre preocupada também Márcia; 
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conheço teu trabalho, sei da tua dedicação como os agricultores e principalmente com as 

mulheres agricultoras. Saudar o Márcio Ferrari que é o Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, eu saúdo também a todos os familiares que estão aqui do Senhor 

Júlio, nosso agricultor destaque, a Márcia sua esposa; porque quando a gente homenageia 

alguém com toda certeza homenageia o casal que é o casal que faz acontecer numa família. 

Eu digo que ele é o proprietário da Granja Piloti situada na Vila Rica. Então eu saúdo a 

todos, Senhoras e Senhores que estão também presentes nessa homenagem assim como 

todos os que estão ligados a este Parlamento através da internet. Quero que recebam meus 

sinceros cumprimentos. Não posso deixar de saudar a imprensa que está sempre aqui 

conosco e que já foi nominada nessa noite; saúdo o Daniel Troes, Secretário da 

Agricultura, também está representando hoje a nossa administração, enfim todos se sintam 

saudados. Eu inicio minha homenagem agradecendo realmente a todos os agricultores da 

nossa terra querida, da nossa Farroupilha, por que são eles que alimentam, são eles que 

faça sol ou faça chuva, não importa a estação, estão sempre de olho na lavoura. E isso 

quando eu ouvi também o colega Sandro Trevisan falar, eu lembrei de mim por que eu 

também venho da agricultura e a gente sabe o quanto é trabalhoso. Até meus 16 anos eu 

trabalhava na agricultura onde a gente de manhã cedo levantava e não tinha hora realmente 

para dormir, ia fazer tudo aquilo que era necessário. Então os agricultores eles são 

merecedores, merecedores, Orlando, desta homenagem; eles trabalham tanto, porque a 

produção deles ela tem que ser próspera para que posso atender todas as demandas né. E 

mesmo passando por tantos percalços do dia a dia, os agricultores eles se desdobram para 

fazer o melhor naquilo que eles se dedicam a fazer seja lá em qualquer setor deles eles 

fazem com muita humildade, com muita gratidão. E a gente tem tantas preocupações 

também né e anseios que a sociedade ela necessita de tempos sabe melhores, porque nós 

vivemos num tempo difícil e sombrio. A gente sabe é tanta coisa que se a gente for falar, a  

gente não consegue expressar tudo, e ainda existem aqueles que tentam provocar e 

intimidar alguns através de uma forma ditatorial. Mas não aceitem, os agricultores não 

devem aceitar, porque vocês agricultores são dignos de todas as honras e todas as glórias 

que sejam necessárias. O agricultor tem que ser levado mais a sério; eu digo isso com, 

sabe, com certeza do que eu estou falando. As estradas, elas têm que ser mais observadas 

pelo Poder Público por que é aquilo que o Sandro disse e novamente vou dizer, não lembro 

se foi o Sandro que disse, mas alguém falou que temos sim que nos dedicar mais àqueles 

que produzem o alimento. Então a primeira necessidade do agricultor é da onde sai o 

transporte do alimento aos que deles tem que se alimentar nós que moramos aqui na 

cidade. Então que é saúde seja digna, que a educação seja atendida na sua plenitude 

também lá no interior. Eu não quero sinceramente ver o nosso agricultor ter que pedir favor 

a qualquer que seja o governante acho que tem que parar por aqui. Vocês não podem se 

acomodar e nem se oprimir no medo, pois vocês, agricultores, todos que estão aqui hoje 

são os maiores dos maiores empresários nos seus ramos seja lá qual o ramos for, mas vocês 

são muito grandes. E o nosso Júlio é um desses, Júlio, Márcia, sua família, que acordam 

cedo e dormem tarde cuidando da granja que comporta galinhas e que botam ovos e que 

chega na mesa das pessoas, das famílias. E muitas vezes aquelas pessoas que recebem 

aquele alimento maravilhoso na sua mesa nem sequer se lembram da onde saiu, nem 

sequer pensam no agricultor que se desdobrou para que o alimento chegasse lá na sua 

mesa. Eu tenho muita certeza do de que o planejamento do trabalhador do campo não é 

nem um pouco, mas nem um pouco diferente de qualquer outro trabalhador, porque eles 
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zelam pela primazia que vai à mesa de todos. Então, Júlio, o Senhor é merecedor realmente 

dessa homenagem, porque a produção da tua empresa é de qualidade e está ali para todo 

mundo ver. É de muita qualidade. Então desejo que DEUS te conceda as melhores bênçãos 

e que você, sua família, possam permanecer na luta engrandecendo com isso a nossa 

querida Farroupilha. Porque vocês é que engrandecem a nossa cidade não somos nós, são 

os agricultores que fazem isso engrandecem a cidade. Sem vocês olha a pandemia, gente, 

alguém ficou sem se alimentar? Tudo que aconteceu parou muita coisa, mas alguém ficou 

sem se alimentar um dia? Não. Por quê? Porque tínhamos vocês. Porque tínhamos aqueles 

que acordavam muito cedo e dormiam muito tarde que se preocupavam “o que será de 

nós”. Então receba sim um forte abraço, um grande abraço, um forte e carinhoso beijo da 

Glória e toda equipe nossa da Rede Sustentabilidade. Muito obrigado e sintam-se 

abraçados por mim. Obrigado a todos. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado à Vereadora Maria da Glória Menegotto 

representando a Rede Sustentabilidade. Eu convido agora o Partido Social Democrático, 

PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Sedinei Catafesta.  

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, boa noite a todos. Quero inicialmente 

cumprimentar os nossos homenageados nessa noite seu Júlio, a Márcia, os filhos que estão 

aqui, os familiares, os vizinhos, são para vocês que esta Casa hoje o Presidente Fernando 

que conduz os trabalhos dessa Casa junto com os nobres colegas, vocês recebem essa 

homenagem em vida. Uma homenagem pelo suor pelo trabalho pela dedicação do dia a 

dia.  Cumprimentar os nosso Secretário de Agricultura Troes que está aqui representando o 

governo. O governo não veio. Quando a gente termina uma eleição a gente sabe que a 

gente ganha ou a gente perde e perder faz parte do jogo, e absorver a derrota também faz 

parte e estar aqui é o mínimo de consideração a quem produz todos os dias e quem gira a 

economia deste município. Então com muito carinho que uso essa tribuna; também vim de 

uma derrota, a Vereadora Glória também veio de uma derrota, mas nós somos de 

Farroupilha nós amamos essa cidade. E estar aqui hoje dividindo um minuto de alegria de 

uma conquista de uma família que acorda todos os dias e vai quando o sol já foi, se 

escondeu, volta para casa, suado, cansado, para mim é um motivo de honra. Para a Glória e 

para os meus colegas e para essa Casa é um motivo de honra e o chefe maior do Executivo 

estar aqui era o mínimo, mas. Quero aqui dizer a vocês e os demais que estão nesta Casa 

do povo e através da TV Serra que eu cumprimento os que estão através do Leandro, Rádio 

Viva, Rádio Miriam, Rádio Spaço, os que foram cumprimentados já no protocolo, os 

Vereadores eleitos sejam bem vindos a essa Casa, os familiares, os amigos, também o Ex-

vereador Orlando que foi autor dessa lei, Vereador Orlando Pegoraro, que muito nos 

orgulha, seja em vindo a essa Casa. Eu já falei dos filhos que também são e que vão dar 

sequência nesse trabalho. A valorização do jovem na agricultura passa pela Prefeitura, 

passa pelo Executivo, dando mecanismo dando ferramentas para que eles possam buscar 

através do ensino e investir esse conhecimento lá na agricultura. Isso passa também pelo 

Executivo. Cumprimentar a cooperativa de crédito parceira dos agricultores, tanto a 

CRESOL como a SICREDI, o Clair e o Flávio e em nome de vocês quero cumprimentar o 

Márcio que é o Presidente dos agricultores aqui da nossa cidade. Obrigado pelo carinho 

por estar aqui e por auxiliar os nossos agricultores no momento que eles precisam de uma 

orientação, de um apoio do sindicato.  Obrigado pela vinda de vocês. A família Caumo que 

está aqui o carinho por vocês sejam bem-vindos a esta Casa, a Casa dos debates, do 

crescimento de uma sociedade. Estava lendo há pouco o meu discurso feito pela minha 
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assessoria, eu quero agradecer a Dilvane e todos os nossos funcionários da Casa, e eu 

alterei ele, meu querido Júlio e a Márcia, porque eu quero falar do coração.  Falar do 

coração, porque um tempo atrás tinha um mito que o ovo fazia mal “ah o ovo ele dá 

colesterol”. E nesse mito que foi por um bom tempo da sociedade fez com que o ovo ele 

era olhado com a cara feia na prateleira; não ovo é para pão é para massa, mas hoje, gente, 

a média do brasileiro consumir está em torno de 230 ovos por ano. Isso 2019 dados de 

2019. Este ano com a pandemia aumentou muito mais o consumo dos ovos. Hoje a parte da 

economia gerada por quem está lá desde a manutenção do aviário quando chega os 

pintinhos quando tem toda essa manutenção do tratamento, gente, é um trabalho gigante é 

um trabalho que requer muita atenção muita dedicação. E esse tempo de pandemia e 

também de seca, afetou lá quando vem o grão para o tratamento e também para 

alimentação dos nossos, das galinhas, com a seca aumentou e as pessoas vão na prateleira e 

reclamam “nossa, mas esta vinte contos a dúzia”. Mas a gente tem que saber os fatores que 

levam a isso. A seca é um fator determinante para o aumento da ração, do farelo e aí sim 

aumenta ali na frente também quando chega nas prateleiras. E hoje no Brasil a produção de 

ovos teve um aumento de 10% totalizando 49 bilhões de unidades, isso quer dizer que a 

cada segundo no Brasil 1,5 mil ovos são produzidos; a cada segundo neste exato momento 

está produzindo. E vocês estão dando emprego, gerando economia e esse trabalho que 

vocês hoje estão aqui recebendo neste ano, mérito agricultor/2020, vocês vão dividir com 

os demais agricultores cada um dentro do seu segmento. Não é verdade, Márcia? Cada um 

dentro do seu segmento é lá nas laranja é lá na uva é lá no pêssego, mas hoje aqui é o 

aviário. É avicultura. É vocês que tem esta missão de continuar levando alimento para a 

mesa e um alimento essencial. Um alimento que uma vez era um mito que hoje ele é a 

saúde. Meu muito obrigado, sejam bem vindos a essa Casa e que esta simples homenagem 

seja um combustível para a continuação do trabalho de vocês em prol da família, em prol 

de todos nós brasileiros; porque o produto de vocês está nas prateleiras está nas nossas 

casas, em cada uma das casas de nós aqui hoje tem o produto. Obrigado. Parabéns a vocês 

e a toda família. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Sedinei Catafesta 

representando o Partido Social Democrático. Eu só quero deixar um aviso, tem um veículo 

estacionado aqui no lado do posto, e o posto vão fechar agora e vão colocar a cerca então a 

placa é EZW1A35; é um Compass branco. Então quem estiver estacionado lá se puder 

retirar senão vai ficar trancado depois. Então agradeço aí pela... Dando continuidade então 

agora nós convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da 

tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Deivid Argenta.  

VER. DEIVID ARGENTA: Boa noite a todos. Quero começar cumprimentando também 

o Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo Municipal Fernando Silvestrin, quero 

cumprimentar também o representante do Poder Executivo Municipal Daniel Troes, a 

todos os meus colegas Vereadores, colegas Vereadoras. Quero saudar também os 

familiares do homenageado do dia, os representantes da imprensa, os funcionários da Casa, 

o público em geral e em especial também ao meu colega Amarante; os Vereadores eleitos, 

o Amarante e o Chico, em especial o Amarante que é meu colega de partido. A Presidente 

do Conselho a Márcia Georg, o Márcio Presidente do sindicato, e quero agradecer de uma 

forma muito especial ao meu colega de bancada Thiago Brunet que me autorizou a usar a 

tribuna nessa noite de hoje, uma noite tão especial; na única solenidade que tivemos esse 

ano né que por todas as adversidades que todos já sabemos, ainda conseguimos botar um 
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bom público na Casa, não deu para encher a Casa por causa da pandemia né. Então que 

bom que voltamos a nos reunir para prestar essas homenagens ao Senhor Júlio Piloti e toda 

a sua família, a esposa Márcia. Na pesquisa que fiz sobre o Júlio morador de Vila Rica no 

3º distrito de Farroupilha foi a terra escolhida para os seus pais para começar a granja Piloti 

em 84. A família vinha sem muitos conhecimentos na área naquela época, se uniram, se 

abraçaram, arregaçaram as mangas e com muito trabalho e dedicação colhem os frutos de 

um futuro merecido. Hoje pode se dizer que servem de referência para muitos com 

aperfeiçoamento de técnicas ampliando suas produções, trabalham com mais de 40.000 

galinhas e uma produção que gira em torno de 90.000 dúzias por mês. Nosso homenageado 

dessa noite assim como muitos outros agricultores de Farroupilha é exemplo de que com 

dedicação e perseverança podemos cultivar nossos sonhos correndo atrás dos nossos 

objetivos e celebrar nossas conquistas. E hoje é a celebração dessa conquista. Nessa 

caminhada que começou lá atrás com o Senhor José, hoje se homenageia o Senhor Júlio e 

num futuro bem próximo quem sabe os que estão presentes aqui Marcos, Mateus, Lucas 

podem sem dúvida dar continuidade a esse grande negócio. Acreditamos que é merecedor, 

Júlio, do destaque que tem a comunidade por todo teu crescimento e tua trajetória na qual 

investe e acredita a cada dia servindo de exemplo as seus filhos para crescer ainda mais a 

agricultura familiar e que lá na frente possam ser ainda mais gigantes. Ressaltamos 

também a tamanha importância de sua família que participa efetivamente de todo o 

processo, que está sempre ao seu lado, ninguém consegue nada sem o apoio da família. É 

merecida e justa homenagem como agricultor destaque sendo primeiro do setor de aves a 

ser indicado. Vocês constroem a grandeza do nosso povo, nós sentimos orgulho, Júlio, de 

tê-los junto a nossa comunidade que mantém a nossa cultura e tradição que veio do campo 

a todos os cantos do nosso Estado. Por isso hoje essa singela homenagem como 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Senhor Júlio e sua família que DEUS 

ilumine a todos os agricultores e abençoe o seu trabalho como também o fruto do seu 

trabalho que é aquele que chega até as nossas mesas todos os dias. Em nome do Partido 

Democrático Trabalhista os nossos parabéns. Obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador David Argenta, por falar em 

nome do Partido Democrático Trabalhista - PDT. Agora eu convido para que faça uso da 

tribuna a Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a Sra. Márcia 

Georg. Fica à vontade, Márcia. 

SRA. MARCIA GEORG: Boa noite a todos. Eu, Marcia Georg, em nome do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Farroupilha, cumprimento o Presidente dessa 

Casa o Senhor Fernando Silvestrin, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural 

neste ato representando o Senhor Prefeito Municipal Pedro Evori Pedrozo, Senhores 

Vereadores, Senhoras Vereadoras, Vereadores eleitos, colegas do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural aqui representando as instituições SICREDI, Sindicato Rural 

Patronal, BANRISUL, EMATER/RS-ASCAR, SINTRAFAR, CRESOL, Inspetoria de 

Defesa Agropecuária, Banco do Brasil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e 

UCS. Senhores convidados, em especial os representantes da comunidade da Vila Rica, o 

Senhor Ex-vereador proponente desta lei, Senhor Orlando Pegoraro, funcionários da Casa, 

imprensa falada e escrita e a família do casal homenageado. Estamos aqui com o objetivo 

de homenagear o agricultor destaque do ano de 2020 o Senhor Júlio Piloti, enfim a família 

Júlio, Márcia, Marcos, Mateus e Lucas. Eles fazem parte da grande família daqueles que 

compõem a agricultura familiar do Brasil. Ela, a agricultura familiar, tem importância 
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histórica e nos faz ocupar a 8ª posição entre os países que mais produzem alimentos sendo 

responsáveis por 38% do produto interno bruto do Brasil. Ela, a família rural, a família da 

agricultura rural, garante a produção de alimentos, movimenta a economia e contribui com 

a nossa identidade cultural e alimentar. O casal Júlio e Márcia e seus filhos enfrentam 

todos os dias os temas importantes vividos por quem trabalha na agricultura os quais são: 

geração de renda, sucessão familiar rural, valorização da profissão do agricultor em 

diferentes espaços e papéis sociais que vão muito além das fronteiras ou das porteiras da 

propriedade rural. A maior parte da comida que está no prato dos brasileiros é produzida 

em pequenas propriedades que tem até 4 módulos fiscais e utiliza a mão de obra 

predominante da família. A família rural trabalha com a natureza a qual tem a função 

social que muitos não se dão conta no dia a dia qual é a função social da família rural. E 

todo país democrático deve ter as políticas públicas direcionadas para a agricultura já que 

toda atividade agropecuária precisa de créditos, precisa de políticas públicas para produzir 

com excelência. E aqui vão muitos dos recados que nós precisamos de investimentos sim 

na agricultura familiar. A família do Júlio Piloti corresponde a uma certa camada de 

agricultores capazes de se adaptar às modernas exigências do mercado. Através de uma 

visão holística a granja Piloti produz ovos de qualidade, porque são agricultores 

consolidados. O trabalho e a dedicação os fazem serem atores sociais da agricultura 

moderna do ‘Movimento eu sou agro’ tão divulgado nos meios de comunicação do nosso 

país. Este reposiciona a imagem do agro nacional na sociedade brasileira, gera emprego e 

gera renda, abastece o mercado interno com alimentos e fomenta o papel positivo da 

balança comercial. E quem está por dentro das notícias sabe que quem salva a economia 

brasileira é o agro, ‘eu sou agro’. Parabéns Júlio, Marcos, Márcia minha querida de muitos 

anos, Mateus, Lucas a mãe Zélia, a família Piloti, aos familiares, por proporcionarem a este 

município, município de Farroupilha, visibilidade. A família aqui em destaque representa a 

modernização, bravura e superação de desafios criando novas oportunidades para o 

desenvolvimento; hoje aplicam as tecnologias disponíveis para a melhor qualidade dos 

alimentos. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e quero agradecer a 

participação dos conselheiros nesta noite e também pela indicação do casal, sentem-se 

honrados em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores em entregar o certificado 

ao agricultor destaque, à família, ao Senhor Júlio Piloti. Parabéns. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado. Quero Agradecer a Senhora Márcia 

Georg, Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pelas palavras né. E 

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

Secretário de Agricultura que está representando o Prefeito Municipal Pedro Pedrozo para 

quem juntamente com esse Presidente procedermos à outorga do certificado agricultor 

destaque do ano ao Júlio César Piloti e a sua esposa Márcia Piloti. Eu convido para aqui na 

frente fazer a entrega. Nós vamos fazer a entrega do certificado: Estado do Rio Grande do 

Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Casa Legislativa Dr. Lidovino 

Antônio Fanton, agricultor destaque 2020. O Poder Legislativo Municipal, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.698, de 11 de junho de 2002, outorga o 

Certificado Agricultor Destaque do Ano ao Senhor Júlio César Piloti e família em 

reconhecimento expresso ao trabalho desenvolvido em prol da agricultura do nosso 

município. Farroupilha, 30 de novembro de 2020. Quem assina é esse Presidente em nome 

de todos os Vereadores, em nome do Poder Executivo, em nome do Conselho Municipal e 

em nome das entidades e em nome da agricultura farroupilhense. Parabéns, Júlio, e 
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parabéns, Márcia. Então nós entregamos juntamente com o Daniel aqui (CERIMÔNIA DE 

ENTREGA DO CERTIFICADO). E agora então eu convido para que faça uso da tribuna 

os nossos homenageados que fará uso da tribuna agora o nosso homenageado Júlio César 

Piloti e depois sua esposa Márcia Piloti. Então com a palavra o nosso homenageado Júlio 

Cesar Piloti.  (APRESENTAÇÃO DE VÍDEO) Fica à vontade, Júlio, a Casa é nossa. 

SR. JÚLIO CÉSAR PILOTI: Boa noite Excelentíssimo Presidente da Câmara de 

Vereadores Fernando Silvestrin, boa noite ao Secretário da Agricultura Daniel Troes hoje 

representando o Excelentíssimo Prefeito Pedro Pedrozo, boa noite ao Presidente do 

Conselho de Desenvolvimento Rural Márcia Georg, boa noite Senhores Vereadores, 

saudação ao Presidente do SINTRAFAR Márcio Ferrari, boa noite imprensa e a todos aqui 

presentes, amigos e familiares e quem estiver assistindo pelos meios de comunicação. É 

com muita alegria e satisfação que a família Piloti é agraciada nesta Casa sendo 

homenageada como agricultor destaque 2020. Tudo começou quando meus pais José Piloti 

e Zélia Guarnieri Piloti trabalhavam com parreirais na comunidade do 15 da Graciema em 

Bento Gonçalves. Somos em três irmãos Júlio, Solange e Juliana. Cansados desta atividade 

e por causa de trabalhar com produtos agrotóxicos, resolveram mudar de atividade então 

surgiu essa oportunidade de trabalhar com aves. Em 1984 meus pais venderam a área com 

os parreirais e compraram a granja aqui em Vila Rica/3º distrito. Ingressando nessa 

atividade de ovos comerciais, meus pais não tinham conhecimento e passaram vários anos 

até conseguirem ter um aprimoramento nessa área; naquela época tinham 3 aviários com 

1500 galinhas cada. Era tudo manual: coleta de ovos, alimentação das aves, seleção dos 

ovos. Passei um tempo estudando fora de casa. Voltando ao assunto agricultor destaque, 

eu, Júlio, casei com Márcia Ferrari em julho/2000 e temos três filhos Marcos, Mateus e 

Lucas. Os anos se passaram, os filhos foram crescendo e começamos a mudar a nossa 

visão de negócio, em 2010 começamos as reformas nesses aviários manuais então de 

manual começa a passar sendo automatizado, piramidal, 3 andares, coletas de ovos 

automática, tratador de ração automático com várias programações, controlador de 

temperatura do ambiente; em 2011 segundo aviário reformado e automatizado; 2012 a 

fatalidade de perder meu pai. Agora tinha que assumir toda a responsabilidade, a família e 

os negócios. Não tinha como parar, mas não foi fácil tem uma força muito maior que vem 

do alto. 2014 a reforma do terceiro aviário então de 4500 aves passamos a ter 13000 aves. 

Sempre visando em ter um produto de qualidade para por na mesa de milhares de pessoas é 

que a Granja Piloti foi crescendo até que no final de 2017 começou uma nova era. 

Empreendimento de um aviário totalmente automatizado: coleta de ovos, coleta de esterco, 

tratador de ração, controlador de temperatura, sistema de bateria com seis andares modelo 

italiano, parte fabricado em Artabas/São Paulo e parte da Facco/Itália. As aves estão num 

ambiente bom e confortável com alimento sempre à disposição tendo assim um produto 

diferenciado no mercado. Nesse aviário são alojadas 28000 aves; plantel da granja atual é 

de 40000 aves, gira em torno de 36000 ovos/dia. A Granja Piloti além de vários 

investimentos, conta com um novo avanço em produzir energia limpa, ela conta com 95 

placas de energia solar que são responsáveis pela diminuição de 95% da conta de luz; 

temos gerador tratorizado que atende todas as necessidades da propriedade. Fábrica de 

ração que são processados os alimentos das aves; conta com 11 silos para armazenamento 

de grãos e ração com capacidade de até 130.000 kg. Poço artesiano com excelente água 

para nós e para as aves, caminhonete para distribuição de ovos, máquina de classificar ovos 

automática, sala de ovos legalizada com CIF atendendo todas as normas do Ministério da 
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Agricultura. Digo aqui que todo produtor rural independente da atividade, tem que 

acreditar no seu negócio não tenha medo de investir, arrisque, não fique parado no tempo, 

você só tem a crescer com os avanços tecnológicos. Sua saúde e qualidade de vida será 

melhor, pois as máquinas fazem a maior parte do serviço. Hoje a família Piloti é 

homenageada, mas digo aqui que todo o produtor rural está sendo homenageado por 

colocar na mesa de milhões de pessoas o alimento; que no suor de cada dia, que na luta por 

dias melhores a esperança do tempo trabalhar bem para ter um bom cultivo uma boa safra. 

Parabéns a nós e a todo agricultor. Quero agradecer a minha esposa Márcia, aos meus 

filhos Marcos, Mateus e Lucas a minha mãe Zélia por toda a parceria e amor que temos em 

família; gratidão aos colaboradores, fornecedores, clientes e amigos por estar conosco no 

dia a dia. A família Piloti agradece muito essa homenagem e muitos hão de vir aqui e ser 

honrado como agricultor. Felicidade a todos e muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado ao homenageado Júlio Cesar Piloti pelas 

lindas palavras aí, eu sei que foi de coração então parabéns. Agora eu convido a esposa do 

nosso homenageado, juntamente homenageada, a Senhora Márcia Piloti para que faça uso 

da tribuna.  

SRA. MÁRCIA PILOTI: Boa noite, Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores 

Fernando Silvestrin, boa noite ao Senhor Secretário da Agricultura Daniele Troes que 

representa hoje o nosso Excelentíssimo Prefeito Pedro Pedrozo, Senhores Vereadores, 

Presidente do SINTRAFAR Márcio Ferrari, quero saudar a Presidente do Conselho 

Municipal do Desenvolvimento Rural Márcia Georg, quero saudar o Presidente do 

SICREDI Serrana Marcos André Balbinot, a nossa responsável técnica Alessandra Cela, 

meu esposo Júlio, meus filhos Marcos, Mateus e Lucas, amigos e parentes. É com imensa 

alegria que hoje estamos recebendo o Certificado de Produtor Rural 2020. É um grande 

incentivo ao agricultor receber este título, é muito gratificante poder contribuir com o 

desenvolvimento do nosso município na atividade de produção de ovos, que é uma 

atividade primária, levando alimento saudável e produzido com muita dedicação pela 

agricultura familiar. O que estamos vivendo hoje é o resultado de um trabalho que se 

iniciou há muito tempo com o Senhor José e dona Zélia e que damos continuidade, eu e o 

Júlio, valorizando os nossos filhos e transmitindo a eles aquilo que também recebemos, o 

zelo pela família, a valorização do trabalho e a fé vivida no nosso dia a dia. É uma história 

de luta, trabalho e dedicação incansáveis e quando o desânimo queria aparecer, um dizia 

para o outro “tudo vai dar certo” e dava certo mesmo. Trabalhar na agricultura requer um 

esforço diário cuidando, observando cada detalhe para obter o melhor resultado possível. O 

produto até chegar na mesa do consumidor passa por um processo onde várias pessoas se 

envolvem e dedicam o seu trabalho até que fique pronto e assim é também na produção de 

ovos. É uma corrente de muitas mãos que colocam a mente e o coração na atividade que 

prestam e com esses dois ingredientes certamente o resultado será sempre o melhor. Em 

nome da família Piloti agradeço imensamente por esse momento de reconhecimento, aos 

que fazem parte da nossa história aos meus pais Reni e Teresa que não puderem estar aqui 

hoje, à Câmara de Vereadores, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, aos 

amigos, parentes, parceiros e clientes, muito obrigada. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado a Sra. Márcia Piloti, esposa do 

homenageado, pelas lindas palavras né.  Então é verdadeiro e de coração e a gente sabe 

disso até porque nós em conjuntamente com a Márcia nós fomos visitar a propriedade e o 

que eu posso dizer é o seguinte: todos vocês falaram muito bem, mas para vocês ver 
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realmente o que é tecnologia e inovação, eu convido vocês para visitar a propriedade. É 

uma coisa fantástica então por isso vocês estão de parabéns então acreditando na 

agricultura, acreditando no agronegócio, acreditando do setor primário, acreditando na 

agricultura familiar. Hoje o Brasil anda por causa do agronegócio. E só para ter uma ideia, 

Farroupilha no setor primário corresponde em torno de 12% do PIB então a nossa 

agricultura é muito forte, é muito pujante muito diversificada. Então esse destaque é para 

vocês, Júlio e Márcia, mas é para nossa é para toda a agricultura farroupilhense. É para 

mostrar que a nossa agricultura é muito forte. Então vocês estão de parabéns sim, mas 

todos os agricultores estão de parabéns também. Muito obrigado. Agora eu convido para 

que faça uso da tribuna, em nome do Poder Executivo Municipal, em nome do 

excelentíssimo Prefeito Municipal Pedro Evori Pedrozo, convido o Secretário de 

Agricultura Daniel Troes que está representando o nosso Prefeito. Então fará uso da 

palavra Secretário Municipal de Agricultura Daniel Troes. 

SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA DANIEL TROES: Boa noite a todos. Quero 

cumprimentar aqui o Presidente então da Câmara de Vereadores Sr. Fernando Silvestrin 

em nome dele cumprimentar  a todos os Vereadores aqui. Gostaria de cumprimentar 

também os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural no qual a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural também faz parte com cadeira ativa 

juntamente com todos os membros que assim o fazem parte, com extrema eu diria extrema 

interesse também nas questões agrícolas sempre participativos dos quais também levaram 

ao estudo também a possibilidade então desta homenagem a 19ª do Agricultor Destaque né 

que hoje está aqui presente o Sr. Júlio Piloti e a Márcia e toda sua família; aqui os vizinhos 

também que eu quero também cumprimentar. Fazer uma deferência especial ao Ex-

vereador Sr. Orlando Pegoraro proponente então desta lei que é uma lei que eu diria muito 

importante, porque uma vez que a gente homenageia hoje um agricultor pelo seu 

desenvolvimento pelo seu empenho mais do que tudo pela sua união familiar; assim como 

da sua comunidade que só assim é possível desenvolver, porque o desenvolvimento ele 

vem num todo ele vem na presença de vários requisitos. Assim como também do apoio do 

Poder Público estando então disponível para as causas que assim o necessitam para poder 

então vir a melhorar cada dia mais. E uma vez falando do Poder Público, também gostaria 

de fazer uma saudação especial aos Vereadores, futuros Vereadores, que aqui estão 

presentes hoje já eleitos o Gilberto do Amarante o Chico Sutilli né estão aqui que a partir 

do ano que vem também estarão compondo esta Casa para fazer as boas políticas públicas 

no sentindo sim de melhorar a nossa agricultura aqui da cidade. Gostaria também de fazer 

uma saudação especial a todos os presentes, aos funcionários da Casa que estão aqui hoje 

empenhados, enfim a todos que não nomino neste momento, mas que estão hoje 

participando desta Sessão. Falar de Agricultor Destaque significa para nós enquanto Poder 

Público Municipal, e também a diferencia do nosso Prefeito que por caso fortuito não pode 

estar aqui presente, mas deixando já desde já a sua saudação, que tem uma importância, 

uma valorização muito grande hoje a gente poder homenagear o seu Júlio e a família e 

assim homenagear todos os agricultores de Farroupilha. Assim como eu também faço parte 

da agricultura e sou agricultor também, o nosso Presidente aqui também mora em área 

rural aqui né assim como demais pessoas o nosso Vereador o Fabiano Piccoli aqui também 

é investidor da área agrícola, todo dia é um desafio novo. Você acorda com muitas 

dúvidas, muita busca de soluções, mas no final é satisfatório. Hoje estamos passando por 

uma grave estiagem aqui no município de Farroupilha no qual é interessantíssimo os 
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órgãos também aqui públicos e também a iniciativa privada nos unirmos por que temos 

também que achar soluções para isso. Nós não podemos mais ficar a mercê de tantas 

adversidades como temos vivido nos últimos anos. Tivemos o evento esse ano da geada 

também que foi complicador na nossa produção principalmente na produção do pêssego, 

alguma coisa também da uva que nos tem dado bastante problema né. Em cima disso é 

fundamental o município assim como o Estado, investir em boas políticas públicas, 

investindo que eu digo é realmente se dedicar e sim colocar dinheiro naquilo que traz 

retorno. Para vocês terem uma ideia, assim como nosso Presidente falou aqui no município 

a agricultura o setor agrícola ele tem uma importância em torno de 12% do nosso, da nossa 

arrecadação. É importante colocar bem, numa questão bem prática, como fala o Presidente 

do BANRISUL, né, Sutilli, no discurso que ele fez até quando assumiu aqui no início do 

ano a Presidência que cada real que você investe na agricultura ele gera mais quatro reais. 

Isso significa dizer que é dinheiro novo, que é dinheiro que vem e que se consolida num 

desenvolvimento melhor para o município. Aonde o município tem uma agricultura forte, o 

município com certeza ele tem uma balança comercial melhor e a sua população tem uma 

qualidade de vida melhor. Quando a agricultura vai mal, toda a cidade vai mal. Então é 

fundamental se debruçar em cima de boas políticas públicas e cada vez melhor a gente 

poder fazer mais pela agricultura. Porque o agricultor faz a parte dele. O agricultor cada 

vez mais tem se abraçado nas novas tecnologias que estão aí e não tem tido medo, tem tido 

coragem e tem tido investido. E aqui tá um caso que nos orgulha sim e está muito de 

parabéns assim como sua família, por este momento que ele tem então estar vivendo assim 

na no seu negócio. E desejo muito sucesso sim em nome do Poder Público Municipal que 

assim como você, Júlio, e a sua família e os demais agricultores que buscam uma produção 

melhor uma vida melhor tenham sucesso nos próximos anos. É isso, muito obrigado e boa 

noite a todos. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado ao Secretário de Agricultura Daniel Troes 

representando o Executivo Municipal, representando o Prefeito Pedro Pedrozo. E agora 

para finalizar novamente quero parabenizar nossos homenageados, Júlio e Márcia, e dizer 

que é momento de orgulho homenagear vocês aqui nessa Casa, porque vocês estão 

representando a nossa agricultura farroupilhense. Então parabéns, continua tendo a família 

que vocês estão tendo aí e a coragem que vocês têm aí também na sua atividade que vocês 

estão tocando. Parabéns aí em nome do Executivo, em nome Poder Executivo Municipal, 

em nome do Conselho, em nome das entidades e em nome de todos os agricultores. E 

também ao Orlando Pegoraro que teve a excelente ideia de homenagear nossos 

agricultores. Então estão todos de parabéns principalmente vocês. E também quero em 

nome do Poder Legislativo agradecer a presença então do nosso Secretário Municipal da 

Agricultura Daniel Troes representando o Poder Público Municipal também agradecer a 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural a Senhora Márcia Georg, também 

agradecer os nossos homenageados aí o Júlio Piloti e sua esposa Márcia e aos seus filhos 

Marcos, Mateus e Lucas, aos amigos dos homenageados né, entidade de classe, imprensa, 

Senhoras e Senhores presentes. Obrigado por estarem aqui. Então finalizando, nada mais a 

ser tratado nessa noite declaro encerrado os trabalhos dessa Sessão Solene.   
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