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SESSÃO 2.643 – SOLENE 

1º de julho de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão solene desse dia 1º de julho de 2021, de entrega da outorga de Cidadão Florense ao 

enólogo Senhor João Vignatti. Um cumprimento especial ao nosso Prefeito Municipal, Senhor 

César Ulian; Colegas Vereadores, Vereadora e a todos que estão presentes nesta noite, e também 

aos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Lembrando que, devido à pandemia, esta 

sessão solene está sendo realizada de maneira híbrida, restrita a convidados, familiares, amigos 

do homenageado e imprensa aqui presente. Dedicação, trabalho e a paixão pelo vinho narram a 

trajetória do homenageado desta noite: o enólogo João Vignatti. Natural de Santa Tereza, em 

Bento Gonçalves, Seu João Vignatti se dedica à área vinícola de Flores da Cunha e região há 

cerca de 60 anos. Hoje, aos 85 anos, é reconhecido por meio deste título como Cidadão Florense. 

Neste momento, convido o autor dessa proposta, o Vereador do MDB, o Vereador Ademir 

Antonio Barp, para que acompanhe nosso homenageado, Seu João Vignatti, até a mesa principal. 

(Homenageado é conduzido à mesa principal). Compõem então a nossa mesa principal o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, César Ulian; nosso homenageado, Senhor João 

Vignatti. Convido a todos para que de pé entoamos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim 

Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva. (Execução do Hino Nacional 

Brasileiro).  

Solicito ao Secretário, Vereador Angelo Boscari Junior, que nomine as autoridades aqui 

presentes e/ou representadas que nos prestigiam nesta sessão solene e que cite as 

correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JÚNIOR: Boa noite a 

todos! Ofício do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, Senhor 

Olir Schiavenin, que cumprimenta e parabeniza esta Casa pela realização desta sessão solene 

para entrega do título de Cidadão Florense ao Senhor João Vignatti, que sempre teve destacada 

atuação comunitária no município, e que certamente o povo de Flores da Cunha e toda a 

categoria dos viticultores muito orgulha-se por esta justa homenagem e quer parabeniza-lo, 

desejando muita saúde e sucesso.  

Ofício do Presidente da Associação Gaúcha de Vinicultores, Senhor Leocir Luvison, que 

agradece o Senhor João Vignatti, primeiro enólogo brasileiro a trabalhar em Flores da Cunha, 

pela aplicação dos seus conhecimentos em vitivinicultura ao longo desses anos, trazendo 

progresso ao município, e parabeniza-o pela homenagem. 

E-mail do Presidente da Associação Brasileira de Enologia, Senhor André Gasperin, que destaca 

a atuação do Senhor João Vignatti no setor vitivinícola ao longo desses 40 anos, sendo 

homenageado pela Associação com o troféu Vitis Destaque Enológico 2011, por sua 

contribuição ao vinho brasileiro, e parabeniza-o pelo reconhecimento neste dia e deseja saúde e 

vida longa. 

E-mail da Adega Splendor, através do Senhor Firmino Splendor, que parabeniza o Senhor João 

Vignatti pela homenagem e deseja sucesso nas suas idealizações. 

Ofício do Presidente da Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança, Senhor Alceu Dalle Molle, 

que agradece o Senhor João Vignatti pela sua devoção, seu cuidado e seu empenho por todos os 

anos que esteve contribuindo com o seu trabalho para a elaboração de ótimos vinhos e na 

construção de uma das cooperativas mais antigas do Rio Grande do Sul, e destaca que o título de 

Cidadão Florense é o reconhecimento pela sua imensa importância para o município e para a 

história do vinho no estado e no Brasil.  

Mensagens do proprietário da Vinícola Salvattore, através do Senhor Antônio Salvador; do 

Diretor da Fante Indústria de Bebidas, através do Senhor Júlio Gilberto Fante; e do Presidente da 
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Vinhos Campo Largo, através do Senhor Giorgeo Cruif Zanlorenzi, que parabenizam o Senhor 

João Vignatti pela merecida homenagem e agradecem-no pelos conhecimentos partilhados ao 

longo destes anos.     

Ofício do Presidente do Partido Progressista Florense, Senhor Daniel Gavazzoni, que 

cumprimenta e parabeniza o Senhor João Vignatti pela justa homenagem de Cidadão Florense e 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Flores da Cunha na área vinícola.  

Ofício do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, Senhor César Ulian, que cumprimenta e 

parabeniza o Senhor João Vignatti pela justa homenagem recebida neste dia, destacando os 

desafios enfrentados ao longo desses 40 anos dedicados à profissão de enólogo, e agradece sua 

imprescindível contribuição para o desenvolvimento do município. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Hoje é uma noite muito 

especial. Especial para nós e, com certeza, também para a vida do nosso querido João Vignatti. 

Existem pessoas que nascem com missões especiais, a vida do seu João foi dedicada à profissão 

de transformar a uva em vinho. Formado junto à primeira turma da Escola de Enologia de Bento 

Gonçalves, no ano de 1963, foi o primeiro enólogo a trabalhar em Flores da Cunha, onde iniciou 

as atividades na Granja União ainda como auxiliar no cultivo de videiras e no plantio das 

primeiras uvas finas do país. Aos 31 anos, ingressou na Cooperativa Vinícola Santo Antônio e, 

em 1973, passou a trabalhar nos Vinhos Mioranza onde atuou por três décadas. Como existiam 

poucos enólogos na época, Seu João assessorou muitas vinícolas da região, como a Campo 

Largo, de São Marcos. Sua trajetória foi reconhecida pela Associação Brasileira de Enologia, em 

2011, quando recebeu o troféu Vitis Enólogo Destaque e, em 2016, foi homenageado como 

Amigo do Vinho pelo concurso Os Melhores Vinhos de Flores da Cunha. Hoje, a Câmara 

Municipal de Flores da Cunha tem a imensa satisfação em receber a todos vocês para a 

solenidade de entrega da outorga de Cidadão Florense a João Vignatti, de Bento Gonçalves, que 

desde 1967 vive em Flores da Cunha, onde construiu sua trajetória profissional e criou sua 

família. Neste momento então, eu convido a todos os presentes para acompanharem o vídeo que 

conta a trajetória de vida do Senhor João Vignatti. (Apresentação de vídeo através da televisão, 

com o seguinte texto: “No ano em que completa 85 anos, Seu João Vignatti é homenageado 

como Cidadão Florense pela Câmara de Vereadores. Natural de Santa Tereza, distrito de Bento 

Gonçalves, Vignatti recebe a homenagem oficializada pelo Decreto Legislativo nº 60, de 2021, 

pela sua atuação na área vinícola de Flores da Cunha. “Naquela época, existia poucos colégios 

para a gente cursar. Então surgiu boatos de que abriria uma escola técnica federal, portanto 

sem contribuição, né, e a partir dali então a gente iria cursar a tal de enologia”. (João 

Vignatti). Em 1963, logo após ter se formado pela Escola de Enologia de Bento Gonçalves, Seu 

João Vignatti passou a trabalhar em Flores da Cunha. Na Granja União atuou como técnico 

auxiliar no cultivo de videiras e no plantio das primeiras uvas finas do país na Companhia Rio-

Grandense. “É que a enologia é proveniente da viticultura. Se você não é um bom viticultor, 

você não é um bom elaborador de vinho. Pra mim foi importante porque eu aprendi desde o 

início, desde o início do plantio das mudas até a sua produção. E saiu e onde estaria sendo 

colocada essa uva”. (João Vignatti). Filho de Carolina e Luís Vignatti, Seu João nasceu em 1º 

de junho de 1936. No dia oito de janeiro de 66, casou-se com Maria Antoniazzi (in memoriam). 

É pai de João Carlos e Ricardo Luis Vignatti, e avô de Bernardo e João Augusto. “Eu casei em 

66, três anos após. Eu casei em Flores da Cunha”. (João Vignatti). No ano de 67, passou a 

exercer a profissão, de fato, na Cooperativa Vinícola Santo Antônio, quando mudou-se para 

Caxias do Sul, onde ficava a empresa. “Eu estava na Granja União e a Cooperativa Vinícola 

ela, a matriz estava em Caxias do Sul, e as filiais, em Flores da Cunha. Ah, para o trabalho em 

si, no início, foi até bom. Tivemos um percalço muito sério, foi meia incerto, a Cooperativa 

incendiou”. (João Vignatti). Em 1973, Vignatti chega a Flores da Cunha para trabalhar na 

Vinhos Mioranza, onde atuou por 31 anos. “Eu tive aqui um amigo em Flores da Cunha 

chamado Valdecir Mioranza. E ele chegou e me disse, olha, já que aqui o problema é sério, tu 
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vem trabalhar comigo. Até que acontece o seguinte, o interesse da Cooperativa era transferir 

para Flores da Cunha. A Cooperativa então mudou-se pra cá. Me pediram se eu podia 

responder de novo por eles. Aí, conversando com o Mioranza, o Mioranza disse, bom, tu faz o 

seguinte, trabalha um turno de manhã e um turno à tarde, um de manhã pra mim, um à tarde 

pra Cooperativa. Tudo feito”. (João Vignatti). Pela rara profissão escolhida naquela época, o 

enólogo continuou a prestar assessoria para a Cooperativa Santo Antônio e ainda auxiliava 

diversas cantinas da cidade e da região. “Eu fui o primeiro enólogo. Eu, um colega meu, e eu 

então fiquei aqui pra cuidar da Granja União”. (João Vignatti). Atuante na sociedade florense, 

João fez parte do Lions e do Rotary Clube. No ano de 1988, presidiu a Apae de Flores da 

Cunha. “É um trabalho delicado, é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho que não, 

que mal a gente consegue sempre ter um, um minuto de, dedicado à Apae”. (João Vignatti). A 

experiência e a trajetória do enólogo João Vignatti tiveram merecido reconhecimento. Em 94, 

participou do Congresso Internacional de Viticultura, no Chile. Em 2011, foi agraciado com o 

troféu Vitis Enólogo Destaque pela Associação Brasileira de Enologia. Em 2016, foi 

homenageado como Amigo do Vinho pelo concurso Os Melhores Vinhos de Flores da Cunha. 

Em 2020, participou da alegoria Mestres do Vinho na Fenavindima, reconhecido como o 

enólogo mais antigo do município. “Realmente eu fiquei muito emocionado, né, porque, de fato, 

não diga que eu não tinha merecido, mas é, mexe a alma assim que eu nem, nem tive condições 

porque tinha, já tinha tantos colegas que vinham atrás, que vinha crescendo na área e então eu 

disse, eu me senti extremamente contente, né, por ter sido premiado pela minha escola”. (João 

Vignatti). Hoje, em 2021, recebe da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha o título de 

Cidadão Florense. “Eu me sinto muito, muito emocionado e até com dificuldade de falar porque 

é uma coisa que não, que não é qualquer um que, que possa tê-la, né? E eu vim lá de, de Santa 

Tereza pra ser homenageado aqui, né, e como Cidadão Florense”. (João Vignatti). Seu João 

Vignatti faz jus à profissão: é um apaixonado por vinhos, e já produziu incontáveis litros da 

bebida. “Só na, em 2014, que foi a explosão, né, e então aproximadamente 40 milhões de litros 

numa safra, né, numa safra, a última safra 2014”. (João Vignatti).”). Foi iniciativa do Vereador 

Ademir Antonio Barp, né, em junho deste ano, a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo, 

aprovado por unanimidade pelos Colegas Vereadores desta Casa. Convido o nosso 

homenageado, Senhor João Vignatti, para que se dirija até a frente da mesa para que o Vereador 

Ademir Antonio Barp faça a entrega de uma cópia do Decreto Legislativo ao nosso 

homenageado. (Entrega do decreto ao homenageado). Obrigado, Colega Vereador Ademir!  

Neste momento então, eu convido o nosso Prefeito Municipal César Ulian, para que faça a 

entrega de uma lembrança ao homenageado. (Entrega de lembrança ao homenageado).  

Neste momento, com a responsabilidade e orgulho de representar esta Câmara de Vereadores, eu 

convido também o Vereador Ademir Antonio Barp para que me acompanhe, para passar às mãos 

do Senhor João Vignatti o título de Cidadão Florense, reconhecimento que se faz através desta 

Casa em nome de toda a comunidade florense. (Entrega do certificado ao homenageado).  

Neste momento, então eu convido o Colega Vereador Ademir Antonio Barp, para que faça seu 

pronunciamento em nome dos Vereadores que compõem o Poder Legislativo. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Presidente dessa Casa Legislativa, 

o Senhor Clodomir José Rigo; Colegas Vereadores, Vereadora, cumprimento especial ao nosso 

Prefeito César Ulian; muito especial também ao nosso homenageado da noite, o Senhor João 

Vignatti; pessoas que nos acompanham através do Facebook, as pessoas aqui presente, os amigos 

do Seu João, colegas, vejo aqui o Salvador, o Cedenir, Finger, pessoas da área, a imprensa, todos 

que se fazem presentes nessa noite, essa noite especial pro Seu João, pra nós também, pra todos 

nós, munícipes de Flores da Cunha, sendo da área vitícola ou não, somos de Flores da Cunha. 

Então a gente tem um orgulho do que está acontecendo nesta noite aqui, nessa Casa Legislativa, 

especial aos filhos, o João, o Ricardo, toda a sua família, netos, noras, que bom que estejamos 

todos aqui nessa noite. Como foi dito anteriormente, o Projeto Legislativo (quis dizer: Decreto 
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Legislativo) nº 60/2021, que concedeu o título de Cidadão Florense ao Senhor João Vignatti, 

pelos relevantes serviços prestados ao município de Flores da Cunha, com destaque na área 

vinícola, aprovado nesta Casa em 21 de junho de 2021 então, por unanimidade, todos Colegas 

conhecedores, sabedores da importância que o nosso enólogo João Vignatti tem em Flores da 

Cunha. Quando começamos as tratativas para a elaboração do projeto, o Cidadão Florense de 

2021 para o Senhor João Vignatti, o enólogo Vignatti, como é mais conhecido, sabíamos da 

importância que o título de Cidadão Florense tem para Flores da Cunha e, em especial, para as 

pessoas que são agraciadas por ele. São pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o 

crescimento do nosso município. Pessoas como o Senhor João Vignatti que nasceram em outras 

comunidades, mas que adotaram Flores para viver, construir suas famílias, trabalhar e muito 

ajudar no desenvolvimento do município. Confesso que fiquei imensamente feliz em poder 

realizar esse projeto, Senhor Vignatti e a família. Muito nos honra, que possamos trabalhar nesse 

sentido e conceder às pessoas do bem, pessoas que agregam para Flores da Cunha sempre estas 

homenagens. Para o setor vitivinícola, que sempre foi para Flores das Cunha o grande pilar de 

todo o processo de avanço na viticultura, na indústria, tecnologia, econômico e cultural do nosso 

município, é impossível abordarmos assuntos como uva, vinho e seus derivados, vinícola e da 

própria enologia sem falarmos do Senhor João Vignatti, que desde muito jovem veio para Flores 

da Cunha e, com muito trabalho, respeito e responsabilidade, construiu um legado, não só para 

Flores da Cunha, mas também dentro do setor vinícola gaúcho e brasileiro. João Vignatti, ao 

longo do tempo, foi trabalhando, dedicando-se com amor e empenho à profissão que um dia 

escolheu para exercer quando ingressou na primeira turma que se formou em enologia, em Bento 

Gonçalves. Em 1963, veio para Flores da Cunha e, de forma simples, iniciou suas atividades na 

Granja União como técnico auxiliar no cultivo das videiras e no plantio das primeiras videiras de 

uvas finas pela então Companhia Rio-Grandense. Foi somente em 1967 que ingressou na 

Cooperativa Santo Antônio. Quanta luta, quanto trabalho a cada safra, quantos problemas para 

resolver, quantas adversidades para superar, mas também muitas alegrias e gratidão a cada 

garrafa que guarda e verte a qualidade de cada produto e de cada vinho. O setor cresceu, Flores 

da Cunha cresceu e nesse tempo quantos enólogos o senhor inspirou, graças a sua capacidade, 

influencia e profissionalismo. Quantas dúvidas de nós, enólogos, sanadas com a sua experiência, 

Seu João! Sempre recorríamos ao Seu Vignatti quando precisávamos de alguma orientação, 

afinal ele tinha vivência na área da enologia. Tantas homenagens merecidas: Troféu Vitis 

Enólogo Destaque pela Associação Nacional Brasileira de Enologia, em 2016; Amigo do Vinho 

pelo concurso Melhores Vinhos de Flores da Cunha; Mestre do Vinho na Fenavindima de 2020, 

no carro alegórico, lugar de honra. Em todas essas homenagens pude estar presente e lhe 

aplaudir, Senhor! Tive a grata felicidade de estar presente e ver o sucesso e a alegria de receber 

todos esses prêmios. Por fim, gostaria de dizer, em particular, que no ano de 1999, fui solicitado 

para dar continuidade ao trabalho do Seu João Vignatti na Cooperativa Vinícola Santo Antônio. 

Quanta honra, mas quanta responsabilidade! Permaneci por 20 anos nesta função e muitas vezes 

ainda recorri aos manuscritos de Seu Vignatti que ficaram no laboratório ou mesmo em 

conversas que me passavam muitos ensinamentos. Hoje, esta Casa lhe presta essa justa 

homenagem de Cidadão Florense. Gostaríamos de dizer que há muito tempo o senhor é Cidadão 

Florense, e que nesse dia 1º de julho de 2021 lhe prestamos esta homenagem. Flores da Cunha e 

todo o setor vinícola e toda a comunidade lhe agradece muito, Seu João. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Colega Vereador Ademir. Bonitas 

palavras de reconhecimento ao nosso homenageado de hoje. Convido agora, o Ricardo Luís 

Vignatti, representando a família, para que também faça a homenagem ao seu pai, Senhor João 

Vignatti. 

SENHOR RICARDO LUÍS VIGNATTI: Primeiramente agradecer a Deus e cumprimentar a 

minha esposa Andreia, meu filho e amigão Bernardo; o João, meu irmão; meu afilhado João 

Augusto, doutora Ediane; ao Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor Clodomir José Rigo, 

por essa honraria; ao Vereador Ademir Barp, que fez a indicação dessa noite; ao Prefeito 



 

Anais 2.643, da Sessão Solene do dia 1º de julho de 2021. 377 

Municipal César Ulian, aos amigos que estão presente nesse ato e, também, nas vias, nas redes 

sociais. Um especial cumprimento hoje também, Cidadão Florense, o pai, enólogo, mestre do 

vinho, o João Vignatti. Falar do pai da gente sempre é algo emocionante e que remete às 

recordações mais importantes da nossa vida. Sempre presente na família, com paciência e 

serenidade, enfrentou todos os desafios da sua vida com muita propriedade. Lembro-me bem da 

nossa infância quando eu e meu irmão João Carlos acompanhávamos ele nas lidas pelas cantinas. 

Quantas brincadeiras saudáveis fizemos por esse interior! Também lembro que quando na 

ausência da mãe, por motivos de saúde, tudo era gerenciado por ele. Nem percebíamos o quanto 

isso abalava a vida da família, pois vivíamos uma infância onde as brincadeiras, a escola e o dia 

a dia eram plenos e com experiências memoráveis. Quando crescemos entendemos, mas também 

o tempo já passou. Quando optamos por estudar tivemos toda a liberdade de escolher a nossa 

formação profissional, isso em uma época em que o estudo nas áreas que escolhemos teria que 

ser realizado em outro município, afastando-nos de casa. Ao lado da mãe Maria, in memoriam, a 

qual sempre esteve, sempre teve especial atenção com os cuidados médicos até os últimos dias, 

tendo ficado por mais de 15 anos enferma, você, pai, dedicou todo o seu amor. Obrigado por me 

mostrar tanta resiliência. Com muita atenção e carinho, nunca deixou faltar nada. Suas longas 

jornadas de trabalho em prol da carreira e compromisso com as vinícolas nunca tiraram a sua 

paciência. Pelo contrário, a cada safra vinha mais vontade de trabalhar. Cedo, sempre muito cedo 

ia à luta, mesmo quando faltava em casa a mãe, por conta de sua saúde, ou de nós filhos, em 

nossas épocas de juventude, estávamos vivendo momentos de descobertas e aprendizados. Nunca 

percebemos o quanto era a sua dedicação para com esse setor. Hoje é mais fácil de entender e 

reconhecer a sua jornada. Nós sim, por motivo de estudo, tivemos que sair de casa por longos 

períodos. Mas o senhor, pai, sempre em casa, presente. Participou de grandes feitos da cidade, 

como presidente da Apae, da Associação de Pais e Mestres do colégio Frei Caneca onde tantas 

aventuras vivemos como alunos, eu e o João. Fostes candidato a vereador, traçastes uma vida de 

trabalho e dedicação ao setor que lhe renderam grandes e merecidas homenagens: troféu Vitis, 

em Bento, tua cidade natal; concurso Melhores Vinhos de Flores da Cunha. Tens na tua galeria o 

quadro da primeira Fenavindima, obra que guarda com tanto carinho. E o primeiro vinho merlot 

da então Cooperativa Vinícola Rio-Grandense. Essa garrafa será eternamente guardada. As 

árduas safras, as distâncias percorridas da região para atender as demandas e a nossa expectativa 

a cada safra sabíamos que não teríamos férias, pois as vindimas ocorrem sempre no final de ano. 

São tempos que nos marcaram muito. Embora mesmo sem as tais férias, nos divertimos muito 

nas idas até Santa Tereza, onde nossas travessuras eram pra lá de prazerosas. Sempre permitiu 

que fossemos atrás dos nossos projetos, dando-nos liberdade de escolha, de sair, de fazer novos 

amigos. Nem sempre tudo dava certo ou nem mesmo foi um mar de rosa, mas o aprendizado 

vem com o tempo. Nossa educação sempre foi rígida com obrigações nos estudos, horas de 

leitura, participação em missas, enfim, seguimos a tradição de nossos pais. Embora pareça hoje 

ultrapassada ou truculenta, serviu para forjar nosso caráter e criar nossos valores. Hoje 

eternizamos na sua vida, pai, e na história do nosso município o seu legado, construído no 

trabalho, na dedicação pela família e pelo amor incondicional pela profissão que você aprendeu e 

oportunizou a todos os resultados dela. Hoje Flores da Cunha desfruta do título de maior 

produtor de uvas e vinhos do país, título que certamente você ajudou a construir. Quero, em meu 

nome, em nome do meu irmão João, da minha esposa Andreia, dos netos Bernardo e João 

Augusto, e de todos que fizeram e fazem parte da sua vida, agradecer a dedicação e os bons 

exemplos que herdamos todos os dias de você. Obrigado, pai, enólogo, mestre e amigo João 

Vignatti. Finalizo agradecendo a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, ao Vereador 

enólogo Ademir Barp e a todos os Edis pela outorga que está sendo entregue ao nosso pai João 

Vignatti, hoje, com muito orgulho, ele também é Cidadão Florense. Muito obrigado e que Deus 

proteja a todos.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra, agora, ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal César Ulian, para que faça seu pronunciamento em nome do Poder Executivo 

Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Muito boa noite a todos! Bacana, falar depois de 

ti, agora me colocou em situação difícil aqui, né, Seu João? Cumprimentando o Presidente desta 

Casa, Vereador Clodo; Vereadora Silvana; em seus nomes, cumprimento os demais Vereadores 

aqui, em especial também Ademir pela iniciativa, muito merecida. Seu João, que alegria tê-lo 

aqui conosco, que bonito momento ver aqui o senhor, ver seus filhos, suas noras, seus netos. Eu 

tomei o cuidado de prestar atenção nos rostos deles, enquanto nós víamos o belíssimo vídeo, 

Shamila feito aqui pela Câmara, como é bonito ver a trajetória que o senhor construiu pra chegar 

até aqui. Por isso que é muito merecido. E não tenho dúvidas de que, pegando o fio da, do 

resgate, que a dona Maria ela se alegra muito em estar aqui presenciando, onde quer que ela 

esteja, mas com certeza do alto ela olha e ela se alegra muito com o senhor, muito mesmo! E se 

ela pudesse estar aqui, acredito que ela diria a mesma palavra que eu digo pro senhor: gratidão! 

Gratidão por toda a sua trajetória, por toda a sua vida, por todos os momentos, né? O Senhor 

João falava antes ali comigo, que ele era meu vizinho lá, claro que eu não estava lá ainda, né, 

Seu João, mas na Granja União, e ele disse uma coisa muito bonita, que antes de fazer o vinho, 

precisa fazer a uva, né, e muitas vezes a gente se preocupa tanto na colheita, mas não no trabalho 

que dá em produzir, né? Então que bonita a trajetória, Seu João! Não tenho dúvidas de que o 

senhor já é cidadão florense há muito tempo, mas hoje a gente oficializa isso também. Então 

muito obrigado pela presença do senhor e por este, esta iniciativa que nos agracia nesta noite. 

Separei algumas linhas aqui, com ajuda da minha amiga Nata, que tem o dom de consolidar 

palavras e torna-las bonitas. Santa Tereza nos deu como presente uma grande pessoa, de olhar 

sorridente e companhia leve. Seu João, hoje eu busquei algumas pessoas do contato do senhor, 

estavam aqui o Beto, e todos diziam esse sentimento agradável de estar com o senhor. Que bom 

isso! Que bonito! João Vignatti é uma pessoa que harmoniza. Agraciado com o troféu Vitis, de 

reconhecimento nacional por aqui, ele também é amigo do vinho. Pertence a uma boa safra e sua 

sabedoria é de guarda. Formou-se na primeira turma do curso de viticultura e enologia, em Bento 

Gonçalves, há quase 60 anos. Desde que o município o conhece, a imagem de Seu João é sempre 

associada ao vinho, às taças, aos brindes. É a isso que brindamos hoje, a pessoa que o Seu João 

é, a família que construiu aqui ao longo, ao legado que Seu João ajudou a construir na 

vitivinicultura de Flores da Cunha. Para todos nós é um grande prazer tê-lo como cidadão 

florense. E esse título já pertencia ao Senhor João muito antes desse dia 1º de julho de 2021. Mas 

hoje, fica registrado na história da Câmara de Vereadores, fica registrado na comunidade de 

Flores da Cunha. A data de hoje se confirma com o dia em que presenciamos o ápice deste vinho 

que sempre correu nas veias de João Vignatti. É o momento em que um grande produto sai das 

barricas onde amadureceu e é servido nas taças nossas de cada dia. É uma honra participar deste 

momento. Para o Senhor João, saúde! Saúde! E fica aqui mais uma vez, enquanto Poder Público 

Municipal, a nossa gratidão por todo o legado, por toda a trajetória e por tudo que o senhor fez 

pelo nosso município. Seja bem-vindo como nosso oficial cidadão florense. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado pelas palavras, Senhor Prefeito César 

Ulian. Então agora, chegou o momento de nós ouvirmos, temos o prazer de escutar o nosso 

homenageado da noite, ao qual passo a palavra o Senhor João Vignatti para que faça as suas 

considerações.  

SENHOR JOÃO VIGNATTI: Senhoras e senhores, Vereadores desta Câmara, o Senhor 

Prefeito e demais presentes. Eu vou tentar dizer algumas palavras a esse respeito tão agradável, 

uma noite tão fantástica como esta, me trazer tanto, tanto prestígio para esta pessoa que aqui está 

presente com vocês. Eu não vou conversar muito, mas eu vou tentar ler um, uns trechinhos que 

eu tenho aqui para dizer a vocês de como o vinho chegou, até onde o vinho chegou hoje, porque 

nós, pelo passado, nós tínhamos vinho, e hoje nós temos vinho de qualidade, bem diferente. 
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Vamos ver se eu consigo ler alguma coisa. “Uma edição histórica. A avaliação nacional do 

vinho, safra 2020, é histórica por quatro motivos. O primeiro, por ser a safra das safras, ou 

seja, a melhor safra que o Brasil já registrou. O segundo, motivado pelo primeiro, por bater 

recorde no número de amostras, com a inscrição de 395 vinhos de 56 vinícolas. O terceiro, por 

bater recorde em relação aos estados representados pelo público participante, chegando a 21. E 

por fim, certamente o mais impactante, é a mudança de formato que saiu do presencial e foi 

para o on-line, em razão da pandemia do Covid-19. A emoção do encontro foi substituída por 

um espetáculo que pode ser assistido no mundo todo via Facebook”, como na noite de hoje, 

“Instagram e Youtube da ABE. No local do evento, estiveram presentes comentaristas, 

convidados e equipes de organização e transmissão, seguindo um amplo e rigoroso protocolo de 

segurança, conforme regras do Ministério da Saúde”. Por isso que se diz, de número 20, é a 

safra das safras, a soberania das safras. Apreciadores de vinhos de 24 estados brasileiros, além 

do Distrito Federal, Uruguai degustaram em casa, acompanhando pela televisão as 16 amostras 

representativas da safra de 2020. Portanto, minha gente, na safra de 2020 é a maior, aliás, não é a 

maior, mas é a melhor qualificada em toda a existência do Brasil. Por isso que (ininteligível) de 

constante permanência junto aos estabelecimentos “vinários” tem nos dado um prazer muito 

grande porque os nossos vinhos melhoraram 90% do início até hoje, né? E, portanto, isso, isso 

fica, ficou a cargo do esforço dos, não só dos industriais, mas de modo especial meus colegas 

enólogos que tanto lutaram junto às autoridades para poderem encontrar um caminho mais certo, 

mas adequado para os nossos, nossos vinhedos. E inclusive a nossa região é hoje uma região 

mais, mais qualificada e mais abençoada do que as demais do Brasil, pois é uma região 

específica, digamos assim, para os nossos vinhedos. A adaptação dos nossos vinhedos ficou 

perfeita e, assim, buscamos também vinhos de alta qualidade e de uma perfeição também muito 

boa. Obrigado pelo que me ofereceram! Eu vou me lembrar eternamente de Flores da Cunha. E 

dizer a vocês que eu estou agradabilíssimo em ter este, esta honra de ser um cidadão florense. 

Obrigado a todos! E até amanhã!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Parabéns, Senhor João Vignatti! Com a sua 

simplicidade com suas palavras, transmitindo o recado a todos nós, né? O Poder Legislativo de 

Flores da Cunha sempre estará aberto a homenagens a pessoas que, tomando como exemplo o 

nosso querido Cidadão Florense João Vignatti, dedicam parte de suas vidas em benefício da 

comunidade que os acolhe. Desejamos que esta homenagem confirme a gratidão, o respaldo e o 

carinho que a comunidade tem com o senhor, que é um florense de coração igual a todos nós que 

acreditamos e investimos nesta terra, buscando sempre o bem de nossa comunidade. Seu João 

Vignatti deixa seu nome nos registros históricos desta Casa, permitindo que o título a ele 

concedido fique eternizado para que os seus descendentes, mesmo que em outros municípios, 

sintam o mesmo orgulho que sentimos neste momento, pela trajetória que o senhor construiu em 

nosso município, com certeza contribuindo para que o nosso munícipio seja sempre o maior 

produtor de vinhos do país. A homenagem que prestamos hoje reconhece o carinho e a gratidão 

que Flores da Cunha tem pelo Senhor João Vignatti, nosso querido Cidadão Florense. Quero 

agradecer aos Senhores Vereadores, à Vereadora, à imprensa, em especial aos colaboradores 

deste Poder Legislativo, às senhoras e senhores, aos familiares e amigos do homenageado aqui 

presente e aos que nos prestigiaram pelo Facebook nesta noite. Agradeço especialmente ao 

Senhor João Vignatti, por permitir todos juntos celebrarmos esta homenagem. Ainda de pé, 

entoamos o Hino de Flores da Cunha, com letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de 

Flores da Cunha).  

Então em nome desta Casa, eu queria parabenizar o Colega Vereador Ademir pela singela e justa 

homenagem que nós, como Vereadores, podemos fazer ao Senhor João Vignatti, o 

reconhecimento que é o que essa Casa pode fazer o reconhecimento com essa homenagem de 

cidadão florense, muita justa, engrandece os nossos trabalhos. Quero agradecer à família também 

por ter aceito que esta Casa pudesse fazer essa homenagem em nome de todos nós Vereadores. 

Informo a todos também que o vídeo contando a história do nosso homenageado estará 
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disponível no Youtube e Facebook da Câmara de Vereadores. E as fotos também feito nesta noite 

estarão disponíveis para serem baixadas no site e na página do Facebook a partir da tarde desta 

sexta-feira, dia dois de julho. 

Agradeço a proteção de Deus, agradeço a presença de todos vocês, enólogos, amigos, familiares, 

a imprensa, Colegas Vereadores; agradeço em especial Colega Excelentíssimo Senhor Prefeito 

César Ulian; todos assessores dessa Casa que nos apoiaram nesse magnífico trabalho em 

homenagem ao nosso amigo e cidadão florense João Vignatti; e declaro encerrada a sessão 

solene desse dia 1º de julho de 2021. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença!  
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