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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sra. Eleonora Peters Broilo. 

 

Às 18 horas a Senhora Presidente Vereadora Eleonora Peters Broilo assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Calebe Coelho, Clarice Baú, Cleonir 

Roque Severgnini, Davi André de Almeida, Felipe Maioli, Gilberto do Amarante, 

Juliano Luiz Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio Bellaver, Paulo Vitório 

Telles de Oliveira, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos Santos, Thiago Pintos Brunet e 

Volnei Arsego. 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de 

outorga do certificado Agricultor Destaque do ano 2022 ao senhor Celito Contini, o que 

fazemos com muito orgulho. Inicialmente a Câmara Municipal de Vereadores de 

Farroupilha agradece e saúda todas as autoridades aqui presentes, as entidades de classes, a 

imprensa, todos os amigos e familiares do senhor Celito Contini, seu pai que muito me 

engrandece estar aqui, muito obrigado e todos os senhores e senhoras que nos 

acompanham. Neste momento convidamos para fazer parte da Mesa o excelentíssimo 

senhor prefeito municipal de farroupilha Fabiano Feltrin, nosso homenageado desta noite o 

senhor Celito Contini e sua esposa Vânia Contini. Neste momento convido a todos para de 

pé ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. (EXECUÇÃO DO HINO).  A todos 

os presentes informo que fará uso da tribuna apenas um vereador por bancada que terá no 

máximo cinco minutos para falar do nosso homenageado. O certificado de agricultor 

destaque foi instituído pela lei municipal nº 2.698 de 11 de junho de 2002, da autoria do 

vereador Orlando Pegoraro. Convido de imediato o Partido Democrático Brasileiro – MDB 

para que faça uso da tribuna, e o fará em primeiro lugar, porque depois o vereador Marcelo 

se ausentará por motivo de saúde. Pode fazer uso da tribuna, vereador Marcelo, se assim o 

senhor estiver em condições.  

VER. MARCELO BROILO: Boa noite a todos. Obrigado, senhora presidente. Saúdo 

também os nobres colegas vereadores em nome do prefeito municipal Fabiano Feltrin que 

nos orgulha muito estar presente em nossa casa legislativa; também saúdo todas as 

autoridades do nosso executivo municipal e de nossa comunidade. Agradeço a presença da 

imprensa, pessoas que nos prestigiam aqui e que bom ver essa Casa tão lotada de pessoas 

em especial ao Celito sua família e os colaboradores. Os agricultores são os fundadores da 

civilização humana e hoje hiomenageamos um grande profissional: Celito Contini. filho de 

Claudino Contini e Flora Fiorelle Contini (em memória) tendo dois irmãos Genésio e Hélio 

e uma irmã Salete, que mora na cidade; no ano de 2000 casou-se com Vânia que morava na 

Linha Burati em Bento Gonçalves tendo um casal de filhos, o Lucas com 18 anos e a 

Luana com 12. Deixarei para os meus colegas vereadores tecer um pouco mais desse 

brilhante histórico Celito e seus feitos. Quero aqui no meu pouco espaço de tempo tecer 

umas palavras a você. É com muita alegria que lhes prestamos tão singela homenagem 

porém muito justa e merecida. Porque alegria? Porque seu trabalho nos inspira a semear a 

esperança e cultivar o respeito por quem tem histórias, é o agricultor que dá vida a um 

trabalho por muitas vidas. Em Zacarias Capítulo 8 - Versículo 12 diz o seguinte: porque a 

semente prosperará, a vida dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade e os céus darão 

o seu orvalho; e farei que o resto desse povo herde tudo isto. Sim amigos, somos herdeiros 
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do senhor e herdeiro dos agricultores. São eles os responsáveis por fazer brotar da terra os 

mais preciosos frutos, um dos mais relevantes serviços prestados a sociedade e também por 

contribuírem ativamente com os números de maior relevância para a economia do país. A 

nossa sincera homenagem a você, Celito, e em seu nome homenagear todos homens e 

mulheres agricultores da nossa querida Farroupilha o do nosso Brasil. Chico Antônio assim 

também poetisa o agricultor ele diz: “alguém já disse que a enxada só presta para puxar 

cobra pros pés do produtor, mas é com ela e a semente que germina que faz a planta dar a 

fruta, pão e flor. Pois acredite também o que o resta e a fauna, flora, água, solo e o quê for; 

são tratados com carinho e destreza e o alimento na mesa tem a mão do agricultor”. 

Agricultores profissionais que enfrentam inúmeros desafios todos os dias conduzindo uma 

missão: produzir alimento para o mundo. Para nós é motivo de orgulho trabalharmos com 

parceiros que semeiam tamanha dedicação e cuidado, cultivando amor pelo que fazem. E é 

por isso que cada vez mais o poder público vai investir para que nossos agricultores sejam 

plenamente valorizados. O proveito da terra é para todos pois só trabalhando lado a lado 

com quem vive do produto da terra semeando para que esta terra produza, podemos 

contribuir com o futuro da agricultura. E em falando de semeadura, as nossas escolhas, 

Celito, determinam o nosso futuro, as decisões que tomamos hoje vão causar amanhã o 

impacto positivo ou negativo em nossas vidas e tenha certeza que você foi totalmente 

assertivo, proativo e extremamente visionário tanto na sua escolha quanto na tua decisão. 

Por fim, que tipo de sementes vamos nós lançar? Celito, a sua é do bem e de sucesso. Que 

você continue essa pessoa preocupada em fazer o seu melhor para sua família, 

colaboradores e comunidade; e que você também continue assim sendo vitorioso e 

empreendedor divulgando a nossa Farroupilha o nosso estado o nosso país. Por fim em 

nome da bancada do MDB, da minha colega presidente doutora Eleonora, meu colega 

Felipe, desejo muito sucesso vida longa e muitos parabéns. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Antes de passar a palavra ao PDT - Partido Democrático 

Trabalhista eu vou liberar nosso colega que bravamente ficou aqui para poder dizer essas 

belas palavras ao nosso homenageado; o senhor está liberado e nos mantenha informado, 

por favor. Eu gostaria também de saudar o nosso vice-prefeito Jonas além de todas as 

autoridades presentes que eu já saudei e não posso deixar de saudar o meu sempre vereador 

Arielson Arsego, a quem muito devo. Muito bem, continuando, convido o movimento, 

desculpe, convido o Partido Democrático Trabalhista - PDT para que faça uso da tribuna; 

fará  uso da tribuna o vereador doutor Thiago Brunet. 

VER. THIAGO BRUNET: Boa noite, senhora presidente. Boa noite colegas vereadores, 

vereadora Clarice. Boa noite prefeito municipal Fabiano Feltrin. Gostaria aqui de saudar o 

Márcio Ferrari, presidente do sindicato do sindicato dos agricultores rural do município de 

Farroupilha e em nome dele saúde todos os homens e saúdo a Márcia Georg, presidente da 

EMATER, e em nome dela saúde aqui todas as mulheres presentes. É um prazer muito 

grande estar aqui nessa noite de homenagem, nessa noite onde que a gente vai fazer uma 

homenagem a um trabalhador. Trabalhador. O senhor Celito juntamente com a sua esposa 

Vânia hoje eles representam todos nós, representam todos os farroupilhenses. O meu 

partido, Celito, ele é um partido que defende o trabalhador e eu tenho feito uma caminhada 

e sempre que eu posso eu preciso defender o trabalhador que muitas vezes há pouco tempo 

atrás foi impedido de trabalhar; muitos agricultores aqui tiveram que sair pelas portas do 

fundo fugindo para trabalhar. Isso é uma vergonha que foi feito com a gente. Isso é uma 

vergonha por que não fosse a liderança dessas pessoas do senhor Celito assim como outros 
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agricultores nós não ia ter comida na mesa na pandemia. Se vocês agricultores por acaso e 

nada contra, porque não foi culpa deles funcionário público nós não ia ter pão na mesa nós 

ia passar fome. Graças a coragem desses homens, graças a forma como eles enxergam a 

comunidade trabalhando de sol a sol eles abasteceram o nosso município, o nosso estado e 

a nossa nação; e só não abasteceram como fizeram com que o agronegócio prosperasse. E 

o hoje se o Brasil não tá numa crise maior foi pelo agronegócio, foi pela dedicação desse 

cidadão que sempre priorizou o trabalho. Então também agradecer aqui o meu colega 

Gilberto do Amarante né que me cedeu o espaço aqui para eu falar. É uma felicidade hoje 

falar aqui sobre o trabalho da agricultura, porque mais de 80% de todos os alimentos 

produzidos no mundo têm uma origem de propriedades familiares segundo a Organização 

Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas. Em reconhecimento a essa 

importância, a ONU decretou a década entre 2019 e 2028 a dedicação à agricultura 

familiar. Olha só então nós estamos na década de vocês na década dos agricultores. E é 

importante também aqui fazer uma menção aos jovens que estão aqui que eles possam 

permanecer na agricultura que eles possam permanecer junto aos seus familiares e junto ao 

trabalho dos seus pais. Hoje a gente sabe que com a tecnologia com a modernização do 

campo o trabalho é mais leve menos árduo e sem duvida nenhuma isso faz com que o 

jovem tenha paixão tenha hoje um desejo em permanecer no campo. Então Celito, você e 

todos os agricultores são a definição de trabalho árduo, amor pelo que conduzem e fazem o 

que eu acredito que devemos fazer sem medir esforços, que é cuidar das pessoas. E quando 

você cultiva um kiwi sem agrotóxico tu tá fazendo isso. Tu tá fazendo com que nosso 

consumidor nossa população já ali tenha sua saúde estabelecida. Faz uma medicina 

preventiva, doutora Eleonora, né para que não possam e não adoeçam futuramente. Então 

com suas mãos, você cultiva e colhe e com suas frutas, você alimenta pessoas. Parabéns, 

você e sua família merecem o meu reconhecimento, o reconhecimento do PDT e o 

reconhecimento desta Casa. O que todos nós buscamos aqui sem dúvida nenhuma é um 

município forte prefeito, um município que possa atender as necessidades do campo, mas 

não só um município forte, precisamos de um Estado que possa também atender e nos 

servir. Hoje infelizmente o Estado do Rio Grande do Sul é uma empresa falida e que tem 

que ser servida por nós. Isso tem que mudar. Parabéns mais uma vez ao seu sucesso e 

parabéns a todos os agricultores, pois hoje é o dia do colono e do motorista estão todos de 

parabéns. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Bom, antes de chamar o PP - Progressistas para fazer o 

uso da tribuna eu não posso deixar de saudar o senhor Gervásio Silvestrin, a senhora 

Márcia Georg, nosso vereador Orlando Pegoraro e de maneira muito especial o ex-

deputado estadual Valmir Susin - presidente do sindicato patronal. Chamo agora o PP – 

Progressistas para que faça uso da tribuna; fará uso da tribuna a vereadora doutora Clarice 

Baú.  

VER. CLARICE BAÚ: Boa noite a todas e a todos. Cumprimentamos o nosso prefeito 

Fabiano Feltrin, o nosso vice Jonas Tomazini, com isso quero cumprimentar todas as 

autoridades que aqui estão nos prestigiando; em especial ao nosso homenageado desta 

noite o senhor Celito Contini e toda sua família, amigos e convidados que estão aqui 

prestigiando nossa sessão onde vamos apresentar a toda a sociedade farroupilhense o nosso 

Agricultor Destaque de 2022 o senhor Celito Contini. Nossa bancada, o Progressistas, que 

é o Tadeu, Calebe, professor Sandro podemos garantir o senhor, Celito, que é muito 

importante essa homenagem esse destaque por que o senhor representa todos os 
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agricultores e assim nada mais justo essa indicação de o senhor receber o título de 

agricultor destaque por toda a sua trajetória. Entre uvas, pêssegos chiripás, kiwis, vai 

escrevendo a sua história. Por certo uma caminhada difícil, desde os 12 anos na agricultura 

com os pais Claudino e Flora Contini com seus irmãos Genésio, Hélio e Salete, com muito 

mato a derrubar, muita terra para arar, muitas sementes, muitas mudas a plantar, muitas 

podas muita chuva de pedra muito sol forte, muita safras rentáveis outras nem tanto, às 

vezes quem sabe até com empréstimos bancários. E assim está escrita uma história de um 

agricultor que nunca desistiu, com sua garra, coragem é um vencedor e é o nosso agricultor 

destaque de 2022; uma história digna de homenagem. Seu Celito casado com Vânia Conci 

Contini tem um casal de filhos – Lucas e Luana Contini. Foi até o Chile conhecer como se 

plantava o nosso kiwi, que ficou sendo a sua maior cultura, pois acreditou que iria dar certo 

como deu. Entendeu que a fruta tem poucas despesas e o mais importante: livre de 

agrotóxico. Sempre foi colaborador na Fenakiwi com muitas premiações na fruta. No dia 

de hoje tem uma produção de 40 toneladas na propriedade e mais de 80 toneladas de outros 

produtores parceiros. Comercializou nos últimos dois anos mais de 200 toneladas de fruta 

levando a marca do kiwi de Farroupilha para o centro do país, para São Paulo 

principalmente. Atualmente é um é um dos apoiadores da retomada do kiwi em 

Farroupilha com novas variedades plantadas como a variedade italiana e a soreli. Só 

gratidão pela oportunidade desta Casa poder estar de alguma forma demonstrando o 

reconhecimento ao senhor Celito por tudo que o senhor é, fez e faz, e por sempre estar 

contribuindo para o desenvolvimento principalmente econômico do nosso município. E 

vida longa ao pêssego chiripá ao kiwi do senhor Celito Contini. E que Deus abençoe 

sempre as suas terras, suas frutas, suas colheitas e sua família. Obrigada. 

PRES. ELEONORA BROILO: Senhor Hadair Ferrari - prefeito de Pinto Bandeira - 

muito obrigado pela sua presença na nossa humilde Casa. Convido o Partido Liberal para 

que faça uso da tribuna; fará uso o vereador Maurício Bellaver. 

VER. MAURÍCIO BELLAVER: Boa noite, doutora presidente. Boa noite, prefeito 

Fabiano Feltrin, colegas vereadores, colega Clarice, prefeito de Pinto Bandeira sempre 

parceiro, meu pai, minha mãe, minha noiva, saudar eles que estão presente, o Flávio, o 

Rodrigo, os colegas lá da Jacinta, aliás, já é a terceira vez que a Jacinta sobe nesse palco 

aqui esse ano; eu tô com medo é a terceira vez. Celito Contini, agricultor destaque 2022, 

filho de Claudino Contini e Flora Fiorelle Contini (em memória), casado com Vânia Conci 

Contini têm dois filhos Lucas e Luana Maria, irmãos Eugenio, Salete e Ênio; nascido e 

criado em meio à agricultura de Farroupilha - Linha Jacinta/2º distrito da cidade. Celito 

Contini sempre foi atuante nas questões de melhorias para a comunidade, por exemplo, 

implantação e de telefonia rural/água potável/asfaltamento rural entre outros. Ficou à frente 

da associação de produtores de pêssego por mais de 20 anos. Em uma viagem de 

conhecimento para o Chile foi onde se interessou por uma nova cultura que era o kiwi no 

ano de 1989, coordenada pelo sindicato e prefeitura; o prefeito na época era Clóvis 

Zanfeliz e presidente do sindicato João Fernando Silvestrin. participou de quase todas as 

edições da Fenakiwi sempre apoiando para o sucesso das festas, levando o nome de 

Farroupilha para quase todo o Brasil. Sempre foi parceiro do sindicato rural, EMATER, 

prefeituras, escolas agrícolas, faculdades agronômicas que sempre visitaram a propriedade; 

sendo espaço nos pomares para o aprendizado dos alunos. No ano de 2021 estava na frente 

para apoiar a retomada da produção de kiwi no município emprestando o próprio pomar 

para uma tarde de campo onde ocorreu várias palestras, técnicos, agrônomos, apresentação 
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de novas tecnologias ligadas à produção do kiwi com a participação de muitos produtores 

da região; na ocasião a comunidade também ajudou oferecendo café e almoço para todos 

os participantes. Atualmente participou da Fenakiwi 2022. Tem sido um mês de julho 

intenso a começar pela perda da mãe no dia 3 em que todos ainda estão muitos abalados, 

ela foi uma pessoa muito atuante tanto em casa como na roça dando muito apoio na criação 

dos netos também, após houve notícias que foi escolhido produtor destaque participando 

na Fenakiwi 2022; aí o aniversário do pai Claudino, no dia 22, fazendo 80 anos aniversário 

do filho Lucas completando 18 anos. Muitos sentimentos misturados. Celito, tu foi o cara, 

tu é o cara lá da região aí. Tu é um cara que... Primeiro vou cumprimentar o secretário que 

eu me esqueci Fernando Silvestrin, Argídio, da saúde e todos os secretários ali. Eu vou 

contar uma história que eu tive eu fui levar um exemplo lá em São Paulo. O Toninho da 

Previtali me falou bem assim: “não adianta tu fazer quantidade se tu não embalar bem a 

fruta”. “Mas como assim?” “Vai lá no Celito que ele te ensina”. Tá aqui a caixinha dele eu 

peguei coloca quatro pêssego cinco pêssego aqui aí as madames leva ele, é um preço bom, 

elas não bota nem na mão. Olha que moral que ele me deu lá em São Paulo, lá no 

CEAGESP. Tu é o cara, aqui Farroupilha tu faz sucesso e em São Paulo também. Eu te 

peço mais uma coisa que tu pegue aqueles dois, aquele casal de filho ali oh, e segura lá na 

lavoura; tu viu seus três irmãos, tu ficou sozinho lá né então tu tem a missão. Só que hoje 

na agricultura tem uma grande parte aqui que é da agricultura tá difícil lá. Falo para o 

nosso prefeito nossas dois prefeitos que estão aqui trabalhar lá é sol a sol, na safra é noite a 

noite adentro e às vezes nós temos lucro contado em centavo. Na terça-feira passada nós 

estava falando discutindo com o colega vereador nós compramos em dólar e muitas vezes 

tu sabe que nós vendemos em centavos né e fica meio complicado nós, e sabendo que nós 

também nós somos o primeiro anel, eu sempre falo aqui, o primeiro anel é o agricultor e o 

segundo anel é o motorista tem que dar valor para essa categoria aí. Então as autoridades 

que estão aí que levem para frente isso. Eu levo não tenho tanto poder para levar, mas 

prefeitos, têm dois prefeito que levem isso sempre a frente. Parabéns ao Roque que fez um 

excelente levando os deputados também, mas nós temos que ter mais líderes. E eu digo 

mais, um cara que nem o senhor, não tô dizendo que o senhor já tá limitado, mas quero ver 

quem vai fazer uma frente que nem tu fez; coragem 33 anos de kiwi. Eu não tenho kiwi, 

porque eu sei que se eu plantar eu não posso depender do kiwi, tu sabe mesmo, que o kiwi 

não sabe se dá todo ano; se eu depender do kiwi se foi. Tu tem 3 hectare 33 anos de kiwi te 

dou os parabéns, a quem te escolheu tem também os parabéns junto. Muito obrigado a 

todos aí.  

PRES. ELEONORA BROILO: Muito bem, agora convidamos a Rede Sustentabilidade 

para que faça uso da tribuna; fará uso o pastor Davi.  

VER. DAVI DE ALMEIDA: Boa noite, senhora presidente. Quero cumprimentar também 

com uma boa noite nosso prefeito Fabiano Feltrin, o vice Jonas Tomazini que está ali. 

Quero cumprimentar também o Márcio Ferrari e a Márcia Georg que também estão 

conosco. cumprimentando o secretário Clarimundo cumprimento todos os secretários que 

estão aqui, as autoridades. Quero cumprimentar em especial também o meu amigo Márcio 

Guilden que está aqui hoje à noite obrigado pela tua presença uma alegria te rever aqui. E 

em especial quero cumprimentar este casal que traz um abrilhantamento a nossa sessão 

solene hoje, casal Contini, e dar as boas-vindas ao seu Celito e sua família. E eu poderia 

aqui destacar o currículo do seu Celito e da senhora Vânia, mas eu quero destacar nessa 

noite a importância da família que está aqui; e eu faço menção aos dois filhos que atentos 
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estão ali prestando atenção, prefeito, aqui na reunião solene e eu vejo o orgulho nos olhos 

da Luana de ver aqui esta homenagem né com os pais que estão aqui. E eu acredito sim, 

Vereador Maurício, que eles vão continuar um legado lá na agricultura, porque completou 

recentemente 18 anos aqui o filho Lucas né e está ali firme no lado da mana e eu tenho 

certeza que o legado não para por aqui. E hoje é um dia especial, o dia do colono, o dia que 

nós comemoramos a colonização, o desbravar, porque eles fazem isso. A agricultura traz 

isso, um desbravar, trabalho, terra, porque é da terra que vem o fruto, que vem o alimento. 

Quando Deus ele cria todas as coisas Paulo ele pega então Adão e coloca e diz “domine 

sobre a terra”, porque a terra ela dá o fruto quando você trata bem a terra. E eu vejo que 

aqui nós vemos 33 anos de trabalho né, mas vejo também que com 12 anos ele já se 

apresentava na lavoura, o seu Contini, e ele destaca aqui no currículo que começou sem 

nada; começou do zero tendo que construir e isso é bom. A Bíblia diz que melhor é o fim 

das coisas do que o começo e o príncipio delas, porque o princípio é trabalhoso, é 

dificultoso. Imagino que não foi fácil chegar até aqui foram muitos desafios, mas o que a 

gente vê hoje no olhar desse casal e da família que está aqui na primeira fileira é o desafio 

superado e um otimismo de conquista. O que nos representa muito não só aqui na nossa 

querida Farroupilha, mas nos leva para o centro do Brasil, São Paulo ouve falar de 

Farroupilha por causa de um casal que acreditou e que avançou nesse trabalho. Isso nos 

deixa um exemplo e um grande legado: que nós não podemos desistir nos primeiros 

desafios, não podemos retroceder, mas precisamos avançar. Fácil? Ninguém disse que seria 

fácil, Márcio, mas o que nos move é poder ter saúde, acordar todos os dias e saber que nós 

temos uma missão. E se nós temos uma missão, nós temos um compromisso, deste 

compromisso de família deste compromisso de guardar firme as nossas raízes, de guardar a 

família o nosso bem maior, de guardar as pessoas que amamos ao nosso redor no interior 

quando se reúne para comer aquele bom salame, aquele bom queijo né e desfrutar daquilo 

que Deus vem nos deixando. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Que Deus 

abençoe esse casal maravilhoso e nós desejamos o melhor tempo o melhor momento e que 

o favor de Deus esteja sobre vocês. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convidamos o Republicano para que faça uso da tribuna; 

fará uso o vereador Paulo Vitório. 

VER. PAULO TELLES: Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores; senhor 

prefeito, que alegria receber o senhor nessa Casa; minha saudação também ao nosso vice-

prefeito também e o nosso secretário Fernando Silvestrin; na pessoa então do nosso 

secretário Fernando eu saúdo todas as nossas autoridades os visitantes aqui nesta noite, 

nossa im prensa, os servidores da Casa. Doutora Eleonora a senhora foi feliz viu na data de 

hoje é uma data de grande emoção para gente: dia do agricultor/dia do motorista. Parabéns 

doutora Eleonora. E eu acompanhando um pouco aqui da história do seu Celito, da dona 

Vânia, do seu Claudino, gente, isso aqui eu voltei o tempo meus tempos de guri do jeito 

que a gente se criou. E diz aqui, prefeito, que começou sem nada só mato. Eu fui no tempo 

de criança de guri que a gente desbravava o mato era no serrote, para a gente que vem, 

vereador Tadeu, dos Campos de Cima da Serra a cultura é um pouquinho diferente, mas 

acredito que não foge muito da realidade aqui do povo aqui da Serra aqui. A gente 

desbravava, vereador Tadeu, era no serrote ainda, era no machado, era na foice; então eu 

fico imaginando ver o preço que essa família pagou viu. O seu Claudino certamente eu não 

sei se o seu Celito passou por esta fase aí da do machado, do serrote, mas o seu Claudino 

certamente ele desbravou essas terras aqui do interior de Farroupilha. Gente, isso aqui é 
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muito forte nessa noite viu, isso aqui emociona a gente que a agricultura é vida gente 

aonde que as coisas acontecem. Faltou alimento na mesa se foi o homem se foi a mulher se 

foi a família. então seu Celito e dona Vânia que eu acho que nós podia, o senhor não vai 

ficar brava comigo, 50% aqui com a dona Vânia e seu Celito aqui, porque olha a 

agricultura gente não é só o homem, a mulher ela trabalho uma barbaridade; eu acredito 

que trabalha até mais do que o homem às vezes né cuidar gurizada, criar, ajudar no campo 

na lavoura. E eu fico feliz aqui que certamente o Lucas e a Luana vai dar continuidade lá 

no interior. Eu fico muito o alegre quando saio para o meu interior, porque melhorou muito 

a situação do nosso interior da nossa agricultura né gente. Hoje saio para nosso interior, 

pastor Davi, e vejo que os nossos agricultores os nossos colonos já tem lá né a sua 

motosserra, no tempo que o não alcancei lá no tempo da agricultura, já tem seu trator 

traçado gente; eu fico impressionado né. O pessoal que lida com o leite, o próprio trator na 

silagem já puxa com a máquina para dentro do trator e depois já vai colocando servindo as 

vacas lá para se alimentar. Então, gente, nós temos no momento muito feliz muito bom e 

pedir a Deus que a nossa gurizada que vem aí nós possa incentivar, gente, viu, incentivar 

nossa juventude para que fique na agricultura né. A agricultura hoje tem muito conforto já 

tá perto do nosso tempo, seu Claudino, seu Celito no meu tempo de criança de guri não 

tinha luz, não tinha água encanada, a gente quando ia para a lavoura já tinha que levar os 

baldes e deixar no caminho onde que tinha uma vertente um olho d'água, que a gente se 

falava, e no retorno da lavoura então trazia já os baldes d´águas e lavar a louça, lavar roupa 

e aí por diante. Então hoje, gente, eu fico muito feliz de ir na agricultura e agradeço a Deus 

aonde chegou a tecnologia. E o senhor, seu Celito, o senhor foi um sonhador, um 

idealizador, o senhor foi um homem valente, desbravador; a gente vê aqui que o senhor foi 

para o Chile, foi para São Paulo; então não é gente de graça para o senhor chegar hoje aqui 

e receber essa homenagem aqui do agricultor. O senhor você foi um sonhador, um 

desbravador e parabéns. Parabéns para o senhor dona Vânia, seu Claudino, seus filhos seus 

familiares nós agricultores colonos né, cada um de nós aqui em Farroupilha tem as suas 

raízes na agricultura então. Um abraço Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa dar 

saúde para o senhor continuar ensinando nós, seu Claudino, ensinando nós na agricultura. 

Eu queria prosear quem sabe pode ser que eu tenha oportunidade poder sentar uma meia 

hora/uma hora para mim aprender um pouquinho mais sobre a nossa agricultura, o que o 

senhor passou e hoje o momento de nós poder estar aqui nesse momento tá bom. Deus 

abençoe e um abraço a todos.  

PRES. ELEONORA BROILO: Convido agora o PSB - Partido Socialista Brasileiro para 

que faça sua manifestação ao nosso homenageado; fará uso da tribuna o vereador Cleonir 

Roque Severgnini. 

VER. ROQUE SEVERGNINI: Senhora presidente doutora Eleonora, colega e colegas 

vereadores, nosso prefeito Fabiano Feltrin e seu vice Jonas Tomazini; em os 

cumprimentando também cumprimento todos os seus secretários aí e também o prefeito de 

Pinto Bandeira. Cumprimentar o secretário Fernando Silvestrin, secretário de agricultura, 

em cumprimentando-o cumprimento todos os demais secretários que aqui se fazem 

presente. Cumprimentar aqui o Gervásio Silvestrin que é figura importante em se tratando 

do kiwi, Márcio Ferrari - presidente sindicato dos trabalhadores rurais, seu Valmir Susin - 

presidente sindicato rural, a Márcia Georg da EMATER, o vereador Orlando Pegoraro ex-

vereador, autor, tivemos a felicidade de aprovar esse projeto juntos, o vereador Juliano aí 

que reparte comigo esse momento da bancada e também cumprimentar a minha esposa 
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Vanusa e em nome dela todas as mulheres aqui desta Casa. E um cumprimento especial ao 

nosso homenageado, à família do nosso homenageado do Celito Contini e a Vânia Contini. 

Parabéns para vocês que contemplam essa nossa Casa nessa noite com as suas famílias 

aqui, seu Claudino Contini né meu abraço ao senhor meus sentimentos à família pelo 

passamento da Nona Flora, cumprimentar aqui também o Lucas e a Luana e a todos os 

agricultores e agricultoras que nessa noite abrilhantam esse momento que é o agricultor 

destaque. Que certamente foi um momento de muito debate, muita discussão para chegar a 

este nome, ao nome dessa família, aos Contini. Certamente isso é momento de honra, 

Celito e Vânia, porque é uma disputa difícil de vencer, porque nós temos muitos 

agricultores na nossa Farroupilha aqui, e especialmente lá da região da linha Jacinto. Então 

tenha certeza que tu ser agraciado, a tua família ser agraciada com esse título é de muito 

merecimento. E também não há dúvida nenhuma que lá em 1989 alguém que veio apostar 

na cultura do kiwi era o momento de ousadia, porque hoje você escolher os tipos de kiwi 

que estão sendo cultivados é mais fácil, porque você têm muitas tecnologias, têm muitos 

conhecimentos; mas lá em 89 o que se tinha de conhecimento, o que se tinha de incentivo, 

o que se tinha de produtos, de tecnologia? Então aquele momento é importante ser 

avaliado. E aí tu começa a ver que a nossa agricultura tá sempre um passo adiante, tá 

sempre com um olhar a frente do seu tempo. E é isso que vocês fizeram. E nessa noite, 

nesse dia que nós reverenciamos o dia do colono e do motorista, nós até estávamos fora, a 

gente indo para o Rio de Janeiro aí pegar umas 4/5 dias de descanso, e eu falei para 

Vanusa: vamos tentar antecipar o voo porque o voo estava marcado para mais tarde, eu 

disse não é possível que a gente não vai poder estar no dia de homenagear a família dos 

Contini. Que você fala em kiwi aqui em Farroupilha não tem como não falar em vocês lá 

da região da Linha Jacinto, da Capela Santa Cruz, que agora nós também cosnegiuimos 

fazer chegar lá o asfalto; mas o asfalto não chegou lá só por vontade do prefeito ou da 

prefeitura, chegou lá por vontade de vocês muito. Pela luta de cada um e de cada uma, de 

cada família, de cada homem, de cada mulher, que planta que levanta cedo, que dorme 

tarde, que queima no sol, que passa frio, que enfrenta chuva, que tem que trabalhar nos 

domingos nos feriados, que tem que trabalhar mesmo com o coronavírus né, que tem que 

sustentar o pessoal da cidade. Porque certamente se não houver agricultura e 

principalmente, isso é importante, principalmente nos moldes da nossa agricultura familiar. 

É essa que sustenta o Brasil, e esse fica aqui dentro do Brasil esse alimento e ainda nós 

temos mais de 30 milhões de pessoas que passam fome nesse país com toda a produção 

que nós temos aqui. Então esse agricultor que tem a pequena agricultura, que tem lá 

20/15/10/5 hectares de terra, o Celito a família produz kiwi em hectares de terra. Então 

essa propriedade ela é muito importante para o nosso país, Maurício, porque esse produto 

fica aqui esse produto é o produto que vai lá em São Paulo que vai aqui em Caxias que fica 

em Farroupilha que alimenta o Brasil, que vai nos pequenos supermercados que é o dia a 

dia da pessoa. E cada vez mais produzir alimento está sendo muito importante. Esse veio 

empreendedor que Farroupilha tem, eu não tenho dúvida nenhuma, que vem da agricultura, 

de modo especial dessa região da Linha Jacinto. Se aqui nós tivéssemos a oportunidade de 

homenagear cada agricultor, cada produção daquela região, não desmerecendo nem uma 

outra, Márcio Guilden, da nossa querida Linha Ely, mas aquela região aprendeu a trabalhar 

muito porque lá não tinha o trem lá não tinha um asfalto lé era mais longe, lá as pessoas 

produziram e se qualificaram e buscaram oferecer o seu melhor e hoje a tecnologia chegou 
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lá. Parabéns a vocês, essa família que muito orgulho Farroupilha, parabéns a toda a 

comunidade de Linha Jacinto obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Neste momento em nome do poder legislativo municipal 

convido o nosso prefeito Fabiano Feltrin para que juntamente com esta presidente proceda 

a outorga do certificado agricultor do ano ao senhor Celito Contini. (ENTREGA DA 

OUTORGA). E agora o nosso ponto alto vamos convidar então para fazer uso da tribuna o 

nosso homenageado o Agricultor Destaque 2022: Celito Contini. 

SENHOR CELITO CONTINI: Boa noite a todos. Inicialmente queria agradecer a Deus 

por esse momento especial em minha vida, em nossas vidas, da nossa família. Quero 

saudar ao senhor prefeito municipal Fabiano Feltrin e ao seu vice Jonas Tomazini, a 

presidente da Câmara Municipal, vereadora Eleonora que esteve na nossa propriedade 

conhecendo a propriedade, essa Casa que nos recebeu muito bem pelos seus funcionários. 

Meu agradecimento também a todos os vereadores que fizeram uso da palavra. Agradeço 

ao secretário Fernando Silvestrin que sempre esteve conosco, que nós estivemos no lado 3 

finais de semana na Fenakiwi, ao Gervásio, a Márcia. Agradeço os conselhereiros 

municipal da agricultura em meu nome para ser Agricultor Destaque 2022. Em especial a 

Márcia Georg também da EMATER, saudar a Paula, que saíram/fizeram um belo trabalho 

no passado na nossa propriedade em especial o Alfredo Galina que está de aniversário hoje 

né; ele conhece muito bem nossa propriedade, fez um belo trabalho. Milton Graciani, o 

Gustavo e o Luiz Carlos Kaster no passado. Agradeço ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais que completou 60 anos no mês passado aonde que o sindicato é uma ferramenta de 

luta de nós agricultores, no nome do sindicato saudar o Márcio Ferrari  e o Marcio Guilden 

que a gente teve um trabalho junto no sindicato uma liderança com grandes conquistas; 

fiscalização da uva hoje a uva tá bom por causa que da luta do sindicato. Eu agradeço em 

especial a minha família, a minha esposa Vânia, meus filhos - Lucas e Luana; agradeço em 

especial meu pai Claudino Contini que começou tudo né, ele plantou a semente que 

começou, minha mãe Flora que está lá em cima olhando por nós hoje, agradeço meus 

irmãos Genesio, Salete e Helio. Agradeço meus tios que vieram lá do Vanini, meu tio José 

e meu tio Casemiro que veio de Estação, meus primos. Agradeço a imprensa, agradeço 

também os bancos/as cooperativas que sempre nos apoiaram. E quero saudar os outros 

agricultores destaque que já foram no passado que eu tô enxergando muito deles aqui. 

Agradeço aos meus cunhados em especial o Padre Luís Carlos Conci e a todos os meus 

vizinhos e meus amigos. Agradeço a presença de um amigo especial da minha família que 

é o prefeito de Pinto Bandeira Hadair Ferrari que sempre está conosco, a gente pertence a 

mesma paróquia e a gente é amigo da família, e sua esposa. Agradeço também aos demais 

convidados presentes neste dia, se porventura me esqueci de alguém peço desculpas. Eu, 

Celito Contini, juntamente com meu pai Claudino e minha família recebemos com muita 

alegria essa comemoração de Agricultor Destaque 2022 num dia tão especial como hoje 

dia do agricultor, dia 25 de julho, que é em homenagem a todos os agricultores do país. Ser 

agricultor é ter esperança sempre de um ano melhor. É ter persistência de uma cultura dar 

certo, ter alegria de colher uma boa safra e ganhar um preço justo; preço justo é o que todo 

agricultor espera, por isso nós agricultores devemos estar sempre organizados juntamente 

com nossos sindicatos e cooperativas afinal através destas lutas que nós conquistamos 

muitas coisas para a agricultura. Vou fazer um pequeno histórico do nosso trabalho na 

nossa propriedade. Meus pais vieram de Casca/São Domingos do Sul há mais de 50 anos 

atrás, chegaram em Farroupilha praticamente sem nada, vieram trabalhar nas terras do tio 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  1056 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   4.215 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:  25/07/2022 

 

 

 

Avelino de empregado; naquele tempo trabalhava só pela comida praticamente. Meu pai 

sempre foi uma pessoa que procurava culturas novas, naquele tempo foi o primeiro 

produtor de pêssego do município de Farroupilha. Arrendou um pedaço de terra do seu tio. 

Com a safra de pêssegos conseguiu comprar uma terra no ano de 1982; comprou uma área 

de 17 hectares que só tinha capoeira e mato, começando do zero.  Daí foi começando as 

culturas do pêssego e uva com muita luta, sempre buscando inovações; com o auxílio da 

EMATER sempre foi o primeiro que plantou pomares em patamar de irrigação. Passou-se 

anos, na época de 1989 a uva não era mais viável - cantinas não pagavam, não tinha 

fiscalização de vinho - apareceu uma oportunidade de conhecer uma nova cultura que era o 

kiwi. Uma viagem para o Chile com ideia do saudoso Clóvis Zanfeliz, prefeito na época, 

juntamente com seus secretários e organizado pelos sindicatos um  ônibus de 44 pessoas, 

todos os agricultores do município de Farroupilha. Desde lá começou a cultura do kiwi na 

nossa terra tendo os primeiros frutos no ano de 1993. Mas o carro chefe ainda era o 

pêssego. Nesses anos foi fundada uma associação de produtores de pêssego, eu e mais dois 

colegas fomos ao centro do país para procurar mercado. Começamos com 18 sócios, 

trabalhamos mais de 20 anos com a associação no cultivo do pêssego. Com isso minha 

família vinha trabalhando com kiwi expandindo área desde o ano de 1983 em diante. 

Participamos de todas as Fenakiwis, quase todas menos da primeira. Nos anos de 2010 em 

diante os pomares começaram a morrer cada vez mais, plantas do kiwi né, de uma doença 

que pesquisadores descobriram o nome que era Ceratocystis, mas com persistência 

continuamos plantar áreas novas, usamos boas práticas, culturas, persistência do meu pai 

que ele sempre quis plantar o kiwi que é livre de venenos e uma fruta que está sendo 

bastante procurada no mercado. Nestes tempos dos anos 2000 também muitas excursões de 

produtores de outros municípios que aqui vinham nos visitar para ver como se trabalha 

numa pequena propriedade para sustento e diversificação de culturas; que na nossa 

propriedade tinha excursões de estudantes que vinham como UCS e UFRGS de São Paulo, 

São Paulo não, Porto Alegre. Hoje tenho uma câmara fria, máquina de embalar. Eu e 

minha família trabalhamos na comercialização das frutas direto: pêssego e kiwi. Tenho 

também parceria com outros produtores para classificação e venda dos frutos. O kiwi nos 

últimos anos na minha propriedade foi produzida cerca de 40 toneladas e 80 de pêssegos e 

30 de uvas numa área de 3 hectares de kiwi. E o kiwi que é vendido o dobro do preço do 

pêssego não precisa de tratamento fitossanitário. Com a parceria com outros produtores de 

kiwi foi vendido na última safra cerca de 120 toneladas desde o mês de março até hoje, a 

comercialização está no final; mandamos ao mercado de São Paulo, Campinas, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e mais nos mercado aqui de Porto Alegre. Por fim, 

quero agradecer o reconhecimento do trabalho com o recebimento deste título que será 

guardado com muito orgulho para jamais ser esquecido. Meu muito obrigado a todos. 

PRES. ELEONORA BROILO: Muito bem, agora um outro ponto alto do nosso evento 

com a palavra do nosso prefeito municipal Fabiano Feltrin. 

PREFEITO MUNICIPAL FABIANO FELTRIN: Muito boa noite. Prazer enorme estar 

aqui com vocês. primeiro agradecendo a Deus pela vida de todos nós das nossas 

comunidades. Em meu nome e em nome do nosso vice-prefeito Jonas faço uma saudação 

especial a nossa presidente doutora Eleonora, todos os vereadores, também nosso colega 

querido prefeito de Pinto Bandeira Hadair Ferrari juntamente com sua esposa e que nos 

presenteia aqui com sua presença; lindeiro e um irmão que a gente faz muita coisa juntos, 

muito obrigado pela parceria. Também queria fazer uma saudação toda especial aos 
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funcionários da Casa que sempre que nos recebe aqui com tanto carinho e atenção, a 

imprensa cobrindo esse importante evento. E em especial a família Contini na pessoa do 

seu Celito da Vânia, homenageados, junto com seus filhos Lucas e Luana, seus irmãos, seu 

pai Claudino grande amigo do meu pai. Lhe ver me dá uma saudade enorme também do 

meu pai e ele tinha uma admiração tão grande pelo senhor e sei que vocês lutaram muito 

para que o kiwi fosse realmente a estrela do município; e nós as próximas gerações aqui 

esperamos estar correspondendo para fazer essa linda retomada assim como fizemos né até 

parece o dia do agricultor né, o dia do motorista, dia do colono e um dia após o êxito da 

nossa Fenakiwi. E que aproveito aqui para fazer um agradecimento todo especial ao nosso 

presidente da 24ª Fenakiwi o Gervásio. Muito obrigado, Gervásio, a ti, a Márcia e toda sua 

diretoria e todos os voluntários que contribuíram para esse brilhante evento de uma 

retomada que todos nós esperávamos muito que acontecesse. Demais autoridades citadas 

no protocolo e permitam-me agradecer também o Márcio do SINTRAFAR e também 

logicamente o nosso secretário Fernando que é também uma pessoa extremamente 

dedicada e cuidadosa e que levanta muito cedo de manhã para cuidar do nosso interior. E 

saudando o Fernando eu saúdo a todos os nossos secretários e todos nossos 

servidores/colaboradores/colegas que trabalham conosco na administração pública. Nosso 

sempre deputado da região envolvido sempre no agro, nos negócios presidente do sindicato 

ex-deputado amigo Susin muito obrigado pela tua presença e por abrilhantar aqui esse 

evento que é tão importante para nós de Farroupilha, mas também para a região. O nosso 

querido e sempre vereador Pegoraro né, autor da lei, muito obrigado pela tua presença 

sempre uma sessão cheia né e tu tens muito mérito nisso. E também aproveito para 

cumprimentar o meu amigo o ex-vereador Marcio Guilden que também sempre é um 

colaborador muito grande né de toda a cidade, mas do interior também que tu tens esse 

envolvimento né. E também gostaria de agradecer todas as falas que me antecederam, foi 

uma realmente uma noite inesquecível todos vocês são merecedores disso, mas o que me 

chama a atenção realmente e aí pego um pouquinho da tua fala, Thiago, da luta que foi 

para nós vencermos e estarmos aqui sem máscara. E o prefeito Hadair trabalhou muito 

comigo quando nós lutávamos com braço forte mesmo para nós vencermos e que a gente 

pudesse ter a permissão para trabalhar. Olha que loucura isso né. Então obrigado pelas tuas 

palavras, Thiago, também desejo sucesso na tua missão. E também me chamou muita 

atenção de ver a próxima geração. Como eu disse cada um no seu ciclo vai cumprindo um 

pouco do seu papel com humildade né, nós somos passageiros, e nós precisamos ter fé. E 

ter fé, pastor Davi, é você acreditar na vida né, a vida é terra, é plantio, é cultivo, no amor 

em tudo que a gente faz. E aí vocês, família Contini, fizeram isso com amor com família e 

isso é tão lindo. E nós esperamos aqui como entes públicos de poder dar o suporte 

necessário desde o primeiro dia junto com o Maurício que tem uma proximidade muito 

grande comigo e com o Fernando eles me orientam de forma que nós temos que ter isso 

como uma prioridade. O município de Farroupilha é um município grande geograficamente 

e aqui também puxando um pouco a brasa para o nosso assado nós somos geograficamente 

maior que Bento Gonçalves na área territorial então é um município grande; nós temos aí 

550 km de estrada de chão. Então quando há esse envolvimento das comunidades para as 

pavimentações para as suas demandas isso é muito legítimo e nós esperamos com todas as 

nossas ações de termos as economias necessárias para entregar o mais rápido possível para 

todas as comunidades o que é de extremo direito, é justo, é verdadeiro e vocês podem 

contar conosco para que a gente possa se empenhar todos os dias e deixar um legado 
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importante para figuras que vem por aí como o Lucas e a Luana; deixando a próxima 

geração segura dos passos a serem seguidos também por vocês. E passa rápido tá, vai 

chegar muito rápido, tu completou 18 né, Lucas, já tá assinando documento junto com o 

pai. Eu me lembro também quando completei 18 comecei assinar junto com a família os 

negócios e aí aumenta muito a responsabilidade, mas que Deus vai abençoar 

grandiosamente a vida de cada um de vocês. E eu espero realmente que todos vocês 

confiem na vida, no amor e na coletividade. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. 

PRES. ELEONORA BROILO: Senhoras e senhores no dia do colono, no do motorista, 

nesse dia de muito orgulho para todos nós, eu quero agradecer em nome do poder 

legislativo e de maneira muito especial a presença do nosso prefeito Fabiano Feltrin, do 

nosso vice Jonas, do nosso homenageado Celito Contini, sua esposa Vânia, sua família, seu 

pai e seus filhos seus amigos. Gostaria também de agradecer a presença do nosso secretário 

de agricultura Fernando Silvestrin e em nome dele agradecer a presença de todos os 

secretários que se encontram presentes. Gostaria de agradecer muito a presença do nosso 

amigo e companheiro Hadair Ferrari e sua esposa, muito obrigado pela sua presença. 

Agradeço também a presença da presidente do conselho municipal de desenvolvimento 

rural a senhora Márcia Georg, do senhor Gervásio Silvestrin nosso presidente da Fenakiwi 

junto com a senhora Márcia, vice-presidente, ajudaram a fazer dessa festa o sucesso que 

foi. Agradeço aos secretários municipais, eu já agradeci, as entidades de classe, a imprensa, 

todos os senhores e senhoras presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa 

noite tão importante para todos nós e principalmente para o senhor Celito Contini, sua 

esposa e sua família. Convido agora a todos para, de pé, ouvirmos a execução do Hino 

Rio-grandense (EXECUÇÃO DO HINO). Senhoras e senhores, nada mais a ser tratado 

nesta noite solene, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Boa noite e obrigado a 

todos.  
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