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[Saudações de estilo] 
Excelentíssimo senhor Vice Governador do Estado, José Paulo Cairoli. 
 Secretários, deputadas e deputados, 
  
Exmo. Senhor Cláudio Fioreze, a quem aqui agradeço junto com sua equipe, que nos 
proporcionou uma transição como ela sempre deve ser, clara e transparente, nos auxiliando 
com dados sobre as responsabilidades afins da secretaria da agricultura. Saliento também a 
relação positiva que sempre tivemos com o ex-secretário da agricultura Luiz Fernando 
Mainardi. 
  
Roll de autoridades; 
  
 Excelentíssimo Senhores representantes de federações, associações, entidades ligadas ao 
setor primário, agricultores, prefeitos, vice prefeitos, vereadores, secretários municipais de 
agricultura. 
  
 Demais autoridades.  
  
Uma saudação especial aos 
Servidores da secretaria da agricultura e suas vinculadas; 
Representantes da imprensa; 
  
Senhoras e Senhores, 
  
Agradeço a DEUS por este momento, pois com ele tudo podemos e sem ele nada somos. 
Também agradeço a minha família que sempre nos apóia e nos dá força. A nossa competente, 
dinâmica e solidária equipe de trabalho e a todas as lideranças, apoiadores e amigos que 
sempre estiveram ao nosso lado e torceram por nós. Ressalto e agradeço o convite e a 
confiança do Governador José Ivo Sartori, para assumir este grande desafio, como também a 
indicação do Partido Progressista, em nome do presidente Celso Bernardi e todo o apoio que 
recebemos dos setores produtivos, bem como das entidades que representam a produção 
agropecuária gaúcha! 
  
É com grande orgulho que me reporto a todos neste dia muito especial para mim. Como 
homem ligado ao campo desde pequeno, tendo trabalhado na lavoura em propriedade familiar 
na produção de leite, grãos e suínos, entendo que, nesta data, assumo mais que um 
compromisso com a sociedade gaúcha e o novo governo estadual que se inicia. Concretizo um 
sonho que cultivo há muitos anos, recheado de desejos, projetos a construir e metas a 
conquistar. Ocupar um espaço tão importante em um setor que é a responsável por produzir 
diariamente alimentos para milhões de pessoas é uma enorme responsabilidade. 
  
  
  
É sem dúvida um significado muito profundo e marcante assumir a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Pecuária. Será um privilégio estar a frente desta casa, que tantos outros dignos 
secretários abrigou e que com certeza trabalharam com empenho para dirigi-la com sobriedade 
e confiança, pois representa muito para nós, gaúchos, que somos entrelaçados com o campo, 
fruto de nossa vocação histórica. 
  
 Quero dividir esse espaço que estaremos temporariamente ocupando, com todos os amigos e 
com todas as pessoas que acreditam na simplicidade, na humildade e que promovem o bem 
comum! Para alguém que se criou na roça, chegar e esse posto tão importante de um Estado 
que tem em seu DNA a produção de alimentos, é um motivo que muito me honra! 
  



  
Faremos uma gestão baseada no diálogo, na troca constante de experiências e informações 
com o setor produtivo e com colegas secretários, federações, cooperativas, associações, 
cerealistas, demais entidades e pessoas que queiram contribuir com o nosso trabalho. Essa foi 
uma orientação que nos foi repassada pelo governador Sartori. Precisamos de muita 
criatividade e solidariedade para superarmos as graves dificuldades em que o Estado se 
encontra.                                          
  
  
Vamos valorizar o que de bom foi realizado, mantendo projetos e iniciativas que deram certo e 
precisam continuar. 
  
A agropecuária é um dos pilares da sustentação da economia brasileira, porém, nosso setor 
tem graves carências. Entendo que é fundamental atuar com vigor no melhoramento da 
sanidade animal, condição essencial para agregar valor aos nossos produtos. Aprofundar o 
debate com viés técnico e com responsabilidade se faz necessário, para podermos, ali na 
frente, ter um status sanitário que nos dê a condição de conquistar novos mercados. 
  
 Outra prioridade será o fomento do processo de agroindustrialização. Sobre este tema, tenho 
conversado com ex-ministro da agricultura Francisco Turra, que tem contribuído com sugestões 
preciosas. Somos consenso que no mundo de hoje, agregar valor aos produtos é uma 
necessidade, para gerar emprego, renda e melhorar a economia de nosso Estado. Não 
podemos ficar para trás. Temos que estimular este processo. 
  
Outro ponto que temos que ter um cuidado especial é na recuperação e melhoria do nosso 
solo, mantendo ações que já existem e as aprimorando com dois objetivos muito claros, 
aumentarmos nossa produtividade e a preservação do meio ambiente. Vamos buscar 
experiências exitosas implementadas no Estado do Paraná e em alguns municípios gaúchos, 
que é o programa de gestão do solo e água em microbacia hidrográfica e procurar implantá-lo 
no Estado todo. 
  
 Considero também que a pesquisa é fundamental em todo o processo de desenvolvimento do 
setor primário, um procedimento essencial para avançarmos em inovação, ponto que terá sim 
nossa atenção. 
  
 Investir em irrigação é um processo continuado e que vai seguir, até porque passaremos a 
abrigar nesta secretaria todas as ações referentes a este tema.  Mas, da mesma forma, 
necessitamos superar alguns entraves que não permitem um desenvolvimento mais eficaz de 
nosso setor agropecuário. Tais como a celeridade para análises e liberações de licenciamentos 
ambientais, que, por vezes, nos fazem perder oportunidades claras de crescer inclusive em 
competitividade com outros entes da federação. 
  
Temos muito a discutir em temas como a busca por ampliação de linhas de crédito agrícola e 
da efetivação de um seguro de renda mais eficaz e justo, bem como vamos buscar, junto a 
ministra da agricultura Kátia Abreu, na companhia de secretários da agricultura de outros 
Estados, ampliação de recursos no plano Safra na linha de irrigação. Precisamos aumentar as 
verbas disponíveis,  principalmente para que elas não sejam limitadas à aquisição de 
equipamentos para irrigação, mas também que o produtor tenha condições de financiar redes 
de energia elétrica e a construção de açudes e barragens.  
  
O nosso Estado tem, além da produção de grãos e da pecuária, grande potencial produtivo em 
outras áreas, como silvicultura, fruticultura, fumicultura, hortigranjeiros, flores, oliva, erva mate e 
demais setores, onde teremos também toda a atenção. Da mesma forma, a construção de uma 
agenda positiva na cadeia do leite será uma prioridade.   
  
Vamos atuar integrados com outras secretarias, para realizar ações em pontos comuns, como 
segurança no campo, logística, educação, infraestrutura em energia elétrica e comunicações. A 
sintonia com os ministérios da agricultura, do desenvolvimento agrário e integração nacional 
será prioritária também. 
  



A parceria com entidades da sociedade na elaboração de projetos e busca de recursos para 
melhoramento do nosso setor primário é outra ação que vamos desenvolver. Também vamos 
tomar iniciativas de fomento de recursos estaduais, junto ao Banrisul, Badesul e demais 
instituições financeiras. 
  
Seguiremos nossa atividade com aqueles princípios que aprendi na família, de ser simples, 
humilde e leal. Vamos trabalhar muito para fazer o melhor possível na tarefa que estamos 
assumindo! E para isso, precisamos contar muito com a força, a dedicação e o trabalho 
solidário de toda nossa equipe de gabinete, bem como da mesma forma, todos os servidores 
da secretaria de agricultura e suas vinculadas, IRGA, FEPAGRO, CESA E PARQUE ASSIS 
BRASIL. O resultado do nosso trabalho está também nas mãos e na força dos nossos 
servidores. Para isso precisamos e desejamos contar com o empenho, esforço e bom senso de 
todos. 
  
Todos, indistintamente, que queiram agregar e contribuir com a agropecuária e com o Rio 
Grande serão bem-vindos conosco nessa caminhada! Precisamos de todos e desejamos 
contar com todos. Que Deus nos proteja e que São Pedro nos abençoe pelos próximos anos 
para que tenhamos ótimas safras! 
  
Vamos ao trabalho!! 
Um grande abraço!! Muito Obrigado! 

 


