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SESSÃO 2.668 – ORDINÁRIA 

08 de novembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 08 novembro de 2021, às 18h16min. Cumprimento a Colega 

Vereadora Silvana, os demais Colegas Vereadores, a imprensa; a família dos Vinhos Halberth, 

Andreazza, sejam todos bem-vindos; a imprensa, na pessoa do Rouglan; Carlos Cecconelo, 

assessores da Casa, todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de 

Flores da Cunha.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Convite do Conselho Municipal de Saúde, para participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde, 

no dia 09 de novembro de 2021, a partir das 17:00 horas, no plenário desta Casa Legislativa.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de outubro de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de 

autoria do Vereador Diego Tonet, que “Altera o art. 19 do Projeto de Lei Complementar nº 

008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 075/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que 

“Estabelece percentual mínimo para aquisição de livros acessíveis a pessoas com deficiência 

visual nas bibliotecas públicas e bibliotecas escolares do município de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 076/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Denomina duas vias 

públicas do bairro Villaggio, no município de Flores da Cunha, e altera a Lei Municipal nº 3.023, 

de 05 de abril de 2013, modificando as delimitações das ruas Leandro João Marcon e Giraldo 

Fontana”.  

Indicação nº 322/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas de pedestres no prolongamento da 

avenida 25 de Julho, no sentido sul, ou seja, da rotatória até a RS-122. 

Indicação nº 323/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de implantação de alternativas para reduzir a velocidade na 

via Vêneto, nas proximidades da Chapeação do Echer. 

Indicação nº 324/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a retirada dos tachões nas entradas e acessos às residências, 

nas proximidades da escola Rio Branco.  

Indicação nº 325/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a construção de um acostamento na rua Olindo Carlos Toigo, entre o 

bairro de São Gotardo e a comunidade da Linha 60. 

Indicação nº 326/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de areia em frente às goleiras, além de outras melhorias, na quadra de 

futebol localizada na pracinha do bairro Monte Belo, conforme imagens anexas a esta indicação.   
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul, que 

informa a transferência de recursos do Orçamento Geral da União no valor de R$238.856,00 

(duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), para a pavimentação da rua 

Positano, na área urbana de São Gotardo.  

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que convida para o ato de lançamento do programa 

Avançar no Esporte, no dia 09 de novembro de 2021, às 17:00 horas, no Centro Estadual de 

Treinamento Esportivo (CETE), em Porto Alegre.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Então encerrado a leitura do 

expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, demais 

Vereadores, imprensa, colaboradores desta Casa, família Andreazza; Carlos Cecconelo, que se 

encontra presente. Bom, uma indicação que eu faço é, tem o pessoal da família Andreazza ali 

que também já sabe muito, que é a estrada que liga São Gotardo a Linha 60, um acostamento 

também já foi solicitado várias vezes ali, o acostamento já foi, também já foi solicitado reparo na 

via. Mas, nesse momento, solicito que seja providenciado um acostamento. É um, tu viu que é 

uma, uma estrada com bastante tráfego, o pessoal está utilizando bastante nela ali, tanto vai 

empresas também tanto de um lado quanto no outro, então que seja providenciado esse 

acostamento pra circulação de pessoas também, que elas, final da tarde principalmente elas 

partem de São Gotardo a Linha 60 e faz as caminhadas e tem que caminhar em cima da rua. 

Então era isso, Senhor Vereador. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores e 

Vereadora; boa noite especial à família do Senhor Jorge Andreazza e, também, dos Vinhos 

Halberth, né, os homenageados da noite; também à imprensa que se faz presente, um boa noite; 

também todas as pessoas que nos acompanham através do Facebook. E venho hoje defender a 

minha indicação, que é então ali no bairro Monte Belo, onde as crianças nessa pandemia foi uma 

das que mais sofreram, né, por ficar muita das vezes presa dentro de casa e elas querem, porque 

querem melhorias naquela pracinha ali. Então faço um apelo aí ao Prefeito, que nos atenda com 

essa solicitação aí para que essas crianças tenham, né, de fato aí um lugar especial para elas se 

divertirem. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, assessores e servidores da Casa, imprensa; homenageados da noite, o Senhor Jorge 

Andreazza e Valdir Antônio Andreazza, da Vinícola Halberth, e seus familiares; demais pessoas 

aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje defendo a indicação que 

solicito ao Senhor Prefeito Municipal que seja providenciado a repintura das faixas de pedestre 

no prolongamento da avenida 25 de Julho, no sentido sul, ou seja, da rotatória até a RS-122. A 

presente indicação tem objetivo atender à reivindicação de motoristas e pedestres que utilizam 

esta via, tendo em vista o intenso tráfego de veículos, de forma a melhorar a acessibilidade, 

proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. No prolongamento da avenida, 

temos muitas faixas de pedestre e é notório o quanto estas se encontram apagadas, causando 

insegurança para motoristas e pedestres. Portanto, a repintura das faixas de pedestres levará 

maior segurança aos usuários, evitando futuros atropelamentos e acidentes. Desta forma, para 
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contribuir com as boas ações desenvolvidas no Município, solicitamos o atendimento a esta 

indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, pessoas que nos assistem de casa; um cumprimento especial à família Andreazz, 

obrigado pela presença. Utilizo desse espaço pra fazer defesa a um projeto de lei que protocolei, 

né, que prevê aí que se estabeleça um percentual mínimo para a aquisição de livros acessíveis a 

pessoas com deficiência visual em nosso município, né, nas bibliotecas públicas e as bibliotecas 

escolares, né, isso defendendo aí o que diz a Carta Magna de 1988, onde assegura que às pessoas 

portadoras de deficiência, né, o exercício de direitos fundamentais essenciais à pratica da 

cidadania, né? Sabemos que não temos muitos casos em Flores da Cunha ainda, de pessoas 

deficientes visuais, mas é um dever nosso dar acesso a todas as pessoas que, que tem a intenção 

de adquirir conhecimento através da leitura. Então para isso eu protocolei esse projeto, que será 

discutido aí dentro dos trâmites desta Casa, também fico aberto aí a sugestões dos Colegas 

Vereadores. Era isso, Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra finalizar então, o Vereador Carlos Roberto 

Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente; família Andreazza, Jorge, Dudu, meu amigo, homenageados 

dessa noite, meu muito boa noite a todos. Eu faço aqui indicação a pedido da comunidade da 

Linha 100, fui procurado por muitas pessoas no decorrer dos dias em respeito aos tachões 

daquela via, aonde foi colocado pra demarcar até mesmo o recapeamento feito pelo, o asfalto 

feito tempos atrás, a sinalização, a imprimação, a pintura de ligação, aonde não deixou o acesso, 

Senhor Presidente, pras famílias, né? E quem vem de uma determinada lá, que tem que cruzar a 

via, acaba tendo que passar por cima aí com produção, caminhões pesados, e foi uma demanda 

solicitada por aquela comunidade. Também faço outra indicação em relação na via Vêneto, 

aonde foi constatado por moradores ali do arredor, empresas, o nível de velocidade que eles 

efetuam naquela via. Então a gente pede aí encarecidamente ao Poder Executivo que seja 

analisado, planejado alguma coisa na via Vêneto assim, que a gente possa evitar futuros 

acidentes. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado o Pequeno Expediente, nós 

passamos, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Então eu passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto Forlin pra 

fazer uso da tribuna.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite novamente, presentes; 

cumprimento aqui o Elio Dal Bó, ex-chefe de gabinete da administração Lídio Scortegagna; o 

Machado; Rouglan, da imprensa; e demais que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Hoje 

faço uso da tribuna pra defender um projeto de minha autoria, aonde estarei discorrendo, 

defendendo, mostrando alguns argumentos em relação à agricultura familiar, aonde o projeto tem 

por finalidade instituir a semana e o dia municipal que é comemorado anualmente da agricultura 

familiar. A agricultura familiar se diferencia dos demais tipos de agricultura, pois nela a gestão 

da propriedade é compartilhada pela família e os alimentos produzidos nela constituem 

principalmente a fonte de renda dessas pessoas. No Brasil, a atividade envolve 

aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é responsável por gerar renda para 70% a 80% dos 

brasileiros no campo, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Não há no mundo uma definição específica sobre agricultura familiar. O tema é 

abordado e entendido de maneira diferente por cada país e alguns contam com as legislações 
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específicas que regulam esse tipo de produção. No Brasil, a agricultura familiar conta com 

uma legislação própria. É considerado agricultor familiar aquele que promove atividades no 

meio rural em terras de área inferior a quatro módulos fiscais, emprega mão de obra da própria 

família e tem sua renda vinculada à produção resultante deste estabelecimento. Um modelo fiscal 

é uma unidade de medida definida em hectares que tem seu valor estipulado pelo Incra, o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para cada município, de acordo com o tipo 

de exploração da terra, a renda obtida, outros tipos de exploração existentes e também gerem 

renda, e conceito de propriedade familiar. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos em 

todo o Brasil. Falando um pouco de políticas públicas voltadas ao setor, eu acredito que Flores 

da Cunha não pode ficar de fora. Algumas realizações, ressalto aqui, feitas pela administração 

passada, foi incentivar esse tipo de negócio, subsidiando recursos para a sua realização. Da 

mesma forma, incentivamos por meio desses recursos ampliações de negócios voltados ao 

turismo em nosso município. Destaco o papel fundamental e o potencial de nossas vinícolas 

nessa atividade, que atrai turistas do mundo inteiro, gerando receita em nosso município, através 

da gastronomia, da hotelaria e o consumo de nossos produtos. Deixo uma ideia ao Poder 

Executivo Municipal, que na data que se comemora a Semana da Agricultura Familiar se planeje 

um evento voltado à essência do nosso município. Também temos o projeto do vereador Barp 

onde prevê boas técnicas de manejo com equipamentos agrícolas, prevenindo acidentes, que se 

elabore evento nesse sentido. Um evento, quando eu falo nesse, nesse modelo, nesse formato, a 

gente via muito, antes da pandemia, eventos sendo feitos propriamente na praça, né, aonde tinha 

vários expositores, aonde se tinha uma programação, aonde se tinha uma atividade a ser 

desenvolvida no período e, claro, devido à pandemia, muita coisa precisou ser freada, né? Mas 

sito aqui aonde podemos ter fabricantes de maquinários agrícolas, nossas vinícolas expondo os 

produtos e comercializando os mesmos, o comércio local com expositores, exemplo, uma 

agropecuária, Senhor Presidente, no local, uma empresa, uma loja que comercializa veículos, 

utilitários pra essa finalidade, promover, instigar esse tipo de crescimento no nosso município, 

né? Buscar uma parceria também, andei consultando e vi que tem algumas, alguns jovens no 

nosso município que cursam a graduação em agronomia, talvez propor uma parceria com a 

Universidade de Caxias do Sul no sentido que o aluno possa estar presente nesse evento, né, e ele 

sirva como horas complementares no currículo dele, estando aqui presente no evento, dando uma 

assessoria ao nosso produtor, a quem vier desejar, quem estiver passando por ali. Isso eu vi dar 

certo, Senhor Presidente, quando foi feito a, se não me falhe a memória, o Ézio quando teve os 

Novos Horizontes foi discutido, não lembro se foi elaborado, mas eles tinham uma parceria com 

a UCS pra os alunos de assistência social ou coisa parecida prestar uma aula pros que precisava 

do programa, né, e em contrapartida ser as horas complementares deles. Um exemplo de turismo 

industrial, na Alemanha eu sei que tem empresas que elas investe pesado tanto no ajardinamento 

quanto na questão estrutural da empresa, quanto na questão de maquinário, qualidade. Eu posso 

aqui citar, que se tornam referências mundiais em qualidade e elas começam a receber turistas 

para visitação na empresa. O turista vem visitar a empresa e, ao mesmo tempo, ele paga pra 

visitar a empresa e nesse meio eles conhecem a estrutura, tudo mais, ficam no município. O 

turismo está aqui, só precisamos identificar e provocar as atividades. Não precisamos ir muito 

longe. Eu cito aqui a empresa de móveis Florense, que vem arquitetos do mundo inteiro, ficam 

hospedados no município, passam em nossas vinícolas, em nossa, aproveitam de um, da 

gastronomia que a escola, a UCS, a Escola de Gastronomia, situada no nosso município, 

almoçam e jantam, aproveitam de pratos elaborados por chefes italianos, né, então isso também é 

uma forma de tu fazer turismo em nosso município. Aqui, cito muito a Florense, que sempre fez 

e cada vez cresce mais nesse sentido. Vejo um potencial que Flores da Cunha tem para se 

desenvolver turisticamente em ambos os segmentos, sejam eles de experiência, degustando 

excelentes produtos produzidos por nossas vinícolas e agroindústrias, como abrilhantando e 

valorizando as nossas indústrias locais. Então, Senhor Presidente, eu venho por meio, pedir a 

colaboração, pedir o apoio na votação desse projeto, que institui o dia 25 de julho o Dia do 
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Agricultor Familiar, uma data que podemos celebrar de uma forma mais grandiosa em nosso 

município, dando ênfase, dando valor, colaborando para o crescimento desta grande área também 

que vem crescendo cada dia mais. E cedo o resto do meu tempo ao Vereador Horácio Rech e 

agradeço a oportunidade. Muito obrigado!. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, 

funcionários desta Casa, a imprensa, ao Machado, aos homenageados desta noite, Vinhos 

Halbert; Andreazza, da família Jorge; ao nossos assessores que estão presentes e a quem está nos 

assistindo através das redes sociais. Venho hoje pedir neste vídeo ajuda para quem mais precisa. 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu passo a palavra, agora então, ao Vereador 

Diego Tonet pra fazer uso da tribuna. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora; Vereadores; 

o público presente; em especial, cumprimento nesta noite a família Andreazza, Seu Jorge, 

Valdir; em seus nomes, cumprimento todos os demais familiares; também a imprensa, os demais 

que também nos acompanham aqui presentes e, também, pelas redes sociais. Antes de iniciar a 

homenagem à Vinícola Halberth essa noite, eu gostaria apenas de ocupar o espaço para falar de 

um tema que também tem chegado até mim e tem me, me deixado um pouco intrigado. Então há 

alguns meses, eu tenho escutado de alguns empreendedores locais, que muitos deles estão 

encontrando enormes dificuldades para encontrar mão de obra especializada e, também, não 

especializada, para trabalhar principalmente na indústria. Há relatos de empresas que possuem 

mais de um ônibus que buscam funcionários de Antônio Prado ou então em Caxias do Sul. Bem 

sabemos que todas essas pessoas empregadas aqui em nossa cidade, mas que residem em outros 

municípios, acabam gastando a sua renda na maior parte do município em que residem, o que 

não é bom para o comércio local, prestadores de serviços, entre outros empreendimentos aqui de 

Flores. Mas a reflexão que quero aqui provocar aos Colegas, e que me intriga, é por que não 

existe mão de obra qualificada em nosso município? Seria porque os jovens não estão indo mais 

buscar aperfeiçoamento e não conseguem entrar no mercado de trabalho? Seria porque as 

pessoas que já trabalham não estão buscando atualizações? Ou então faltam oportunidades de 

ensino técnico dentro da nossa cidade? Ou porque a mão de obra qualificada que aqui reside 

acaba recebendo melhor oferta de emprego em outra cidade e sai de Flores da Cunha? Enfim, são 

muitas dúvidas. Todos nós sabemos da importância que novas empresas dos mais variados 

segmentos têm ao virem se instalar em nosso município. Porém quando a carência de mão de 

obra especializada e também não especializada é percebida, grandes empresas com demandas de 

muitos funcionários acabam sendo mais resistentes e desistem, indo se instalar em outro local 

onde a mão de obra é mais fácil de ser encontrada. Ao levar esse tema nesta tribuna esta noite, 

quero dizer que precisamos valorizar as pessoas, auxiliar para que se desenvolvam tecnicamente 

e intelectualmente, para que os bons profissionais permaneçam aqui em nossa cidade, permitindo 

o crescimento e o surgimento de novas empresas que trarão empregos, contribuirão com seus 

impostos e, consequentemente, com a economia de nosso município. Talvez seja o momento de 

estimular para que escolas como o Senai, entre outros, que se estabeleçam na cidade, com o 

propósito de capacitar novos profissionais a ponto de cobrir essa lacuna que aflige uma certa 

parte dos empresários de Flores da Cunha. Outra informação que busquei junto à Secretaria de 

Assistência Social, é que hoje existem 60 vagas de emprego somente no SINE. E aqui, não estou 

contabilizando todas as vagas que estão à disposição através das agências de emprego local. Me 

chama a atenção que apesar de todas essas vagas existirem, ainda assim existem pessoas 

desempregadas e buscando emprego em nossa cidade, pessoas que querem voltar a trabalhar, 

mas que lutam contra o preconceito, contra a falta de oportunidade e, por muitas vezes, por não 

ter o conhecimento mínimo ou estudo mínimo para entrar na maioria das empresas. É necessário 

olhar com atenção para isso, pois são pessoas que poderiam estar gerando renda, tendo uma vida 

digna e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. Também vejo que os jovens 



 

Anais 2.668, da Sessão Ordinária do dia 08 de novembro de 2021. 255 

precisam ser instigados a desde cedo a qualificar-se para conseguir ocupar uma vaga no mercado 

de trabalho. Me preocupa a forma como as escolas tiveram que conduzir os estudos neste 

período de pandemia, quase dois anos em que os alunos tiveram que se reinventar juntamente 

com os professores, alunos estes que estarão em poucos anos disputando uma vaga no mercado 

de trabalho, que cada vez mais exige qualificação e conhecimento técnico. Mas apesar deste 

inconveniente da mão de obra, que é um fator que preocupa algumas empresas, temos também 

empresas que comemoram datas significativas de fundação e que merecem ser lembradas por 

toda a sua história alicerçada em nossa cidade. Por isso, nesta noite, quero prestar a homenagem 

à Vinícola Halberth, seus fundadores e colaboradores, pelos 40 anos de história. Sendo assim, 

gostaria de compartilhar com todos que nos assistem um breve relato desta vinícola que faz parte 

da história de Flores da Cunha. Sabemos que a produção de uva e dos vinhos florenses não é 

apenas um mero processo industrial. Aqui, a vitivinicultura tem face especial, pois carrega 

consigo um legado cultural que foi trazido pelos imigrantes italianos e que é perpetuado por seus 

descendentes até os dias atuais. Nesse sentido, a história da Vinícola Halberth se confunde com o 

princípio da colonização em nossa cidade. Tudo iniciou com a chegada de Inocente Pietro 

Andreazza, vindo da Itália, com 12 anos de idade e órfão. Se estabeleceu em Caxias do Sul até o 

seu casamento, quando adquiriu as terras onde teve a oportunidade de alicerçar a sua família. 

Com o tempo, a posse das terras foi passada para o seu filho Giuseppe e, posteriormente, para o 

neto Alberto, que aos poucos foi adquirindo as partes das terras de seus irmãos e permaneceu por 

ali. Inicialmente plantava culturas diversas para o seu sustento e de sua família, até o momento 

em que implantou o primeiro parreiral e iniciou a produção artesanal de vinhos. O vinho 

inicialmente era comercializado para os amigos, familiares e vizinhos de Alberto. Aos poucos, o 

produto foi se tornando mais conhecido e solicitado. E então, com a ajuda de seu filho mais 

velho Valdir, aumentou a produção para atender a demanda, inovando suas técnicas produtivas e 

modernizando os processos. Em novembro de 1981, encorajados pelo sucesso no campo 

vitivinícola, Alberto e seus dois filhos, Valdir e Jorge, decidiram registrar seu negócio, criando 

assim a marca Halberth. A partir de então, o ofício se tornou parte intrínseca da família 

Andreazza. Ano após ano, a vinícola se desenvolve através de novas tecnologias e metodologias 

aplicadas no seu processo produtivo, conquistando cada vez mais clientes através dos aromas e 

do paladar. Atualmente o volume de vinhos produzidos é de, em média, 1,3 milhão de litros, 

divididos entre vinhos de mesa, vinhos finos, sucos, frisantes, espumantes e coolers. São 

resultado de um trabalho de gerações e de uma linda história que merece ser contada. Dessa 

forma, tendo em vista a honorável trajetória da família Andreazza, venho por meio desta moção 

congratular os Senhores Jorge Andreazza e Valdir Antonio Andreazza, assim como os demais 

funcionários e colaboradores, pelos seus 40 anos de fundação da Vinícola Halberth. E eu gostaria 

de compartilhar um vídeo simplesinho que eu fiz, com algumas fotos, até o Eduardo me passou, 

que conta um pouquinho da história então da Vinhos Halberth. Se pudermos acompanhar. 

(Exibição de vídeo através da televisão). Para finalizar, então queria dizer que é uma grande 

honra estar aqui nesta tribuna, Valdir, Jorge, toda a família Andreazza, podendo homenagear e 

de certa forma agradecer através desta homenagem a toda a família que faz parte da Vinícola 

Halberth, pela sua história, por sua dedicação e comprometimento com o trabalho que lhe 

permitiu chegar a esta belíssima data de 40 anos de fundação. Até falando aqui um pouco, né, 

são 40 anos da marca Halberth. Mas falando com o Eduardo, até ele disse que praticamente 

desde que vieram da Itália tiveram esse ofício, esse trabalho ligado ao setor vitivinícola, então a 

história é um pouco mais longa, né, são 40 anos da marca Halberth. Então parabéns por todo o 

trabalho de vocês, por tudo aquilo que vocês representam, pela história que vocês construíram 

também junto ao município de Flores da Cunha! E peço aos Colegas então o apoio a esta 

importante moção de congratulações que será votada logo mais e que reconhece todo o trabalho 

e toda a contribuição desta empresa, desta vinícola também ao município de Flores da Cunha. 

Desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana. Muito obrigado!  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, quero destacar aqui a presença 

do ex-vereador Pedro Sperluk, seja muito bem-vindo a nossa Casa. Então encerrado o uso do 

Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos pra organização da (pauta da) 

Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 068/2021, que “Institui, no Município de Flores da Cunha, o 

“Dia Municipal da Agricultura Familiar” e a “Semana Municipal da Agricultura Familiar”. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o 

projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Nova Redação. Parecer da 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 068/2021 está 

em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Apenas reforçando aquilo que já foi defendido 

no Grande Expediente em defesa a esse projeto aqui, peço a parceria e a colaboração dos 

Colegas Vereadores pra aprovarmos por unanimidade esse projeto que trará acredito, se bem 

elaborado, grandes parcerias, um grande evento pro nosso município e, da mesma forma, 

fomentar esse tipo de atividade, esse tipo de evento que vem a acontecer no nosso município. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação ao Projeto de Lei nº 068/2021 está 

em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Nova Redação ao Projeto de Lei nº 068/2021 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 071/2021, que “Altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal 2.488, 

de 18 de outubro de 2005, que fixa o valor mínimo para cobrança através de execução judicial e 

dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 071/2021 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 071/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

071/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 033/2021, de Congratulações aos Senhores Jorge Andreazza e Valdir 

Antonio Andreazza, extensiva aos funcionários e colaboradores, pelos 40 anos de fundação da 

Vinícola Halberth. De autoria do Vereador Diego Tonet, ao qual eu passo a palavra pra fazer 

defesa da sua moção.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; homenageados da 

família Andreazza, da Vinhos Halberth; pra mim eu acredito que é muito importante a gente 

valorizar as empresas de Flores da Cunha principalmente as empresas que nasceram e se 

desenvolveram dentro do nosso município, que fizeram toda a sua história, se contribuíram 

muito para o crescimento de Flores da Cunha, né? Diversas vezes eu aqui comentei, que a gente 

ostenta um título importante de maior produtor de vinhos do país, né, e com certeza vocês fazem 

parte desse título também, vocês contribuem para que isso seja uma realidade em Flores da 

Cunha e tomara que seja por muitos anos. Então mais uma vez eu parabenizo vocês e gostaria de 

pedir então o apoio dos Colegas mais uma vez para que reconheçam também essa história, que 
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com certeza é mais de 40 anos, né, 40 anos da marca Halberth, mas de toda essa trajetória 

construída dentro do nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 033/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). 

Moção nº 033/2021 aprovada por unanimidade. 

Encerrado a Ordem do Dia, então eu passo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final os Projetos de Leis nºs 075 e 076/2021, e a Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 02 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2021. Então agora, nós passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos nessa noite. Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última sexta-feira então, 

eu tive a oportunidade de visitar o bairro Pérola, também estive olhando aquela obra da ponte, 

onde muitas pessoas questionaram o valor dela. E conversando com umas pessoa ali, pude passar 

certas informações na questão dos preços elevados que tem, que tem sofrido, né, o material, 

desde o aço, o cimento, né, e as pessoas então puderam entender um pouco essa situação, onde 

muitas pessoas haviam questionado, né? Também tive a oportunidade de, na sexta-feira, estar 

num jantar junto com o Ministro do Turismo, o Senhor Gilson Machado Neto, em Nova Pádua. 

Também esteve presente o nosso Deputado Federal Carlos Gomes, a Fran Somensi, né, podendo 

entender um pouquinho do trabalho dele. Também o nosso município também foi, né, teve a 

visita dele no sábado, né, aonde o prefeito, tanto de Nova Pádua quanto o de Flores da Cunha, 

passaram certas demandas para que o nosso turismo venha a ser aquecido cada vez mais. Então 

era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado, e tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que ainda nos 

acompanha. No último final de semana, também tive a oportunidade de apreciar a visita da 

comitiva então do Ministro do Turismo, Senhor Gilson Machado Neto; também do Senador Luiz 

Carlos Heinze e diversos deputados que também faziam parte dessa comitiva. Foi sem dúvidas 

uma oportunidade ímpar de mostrar, ainda que num espaço de tempo bem curto, um pouco das 

belezas da nossa cidade, da gastronomia, de alguns empreendimentos ligados ao setor do 

turismo. Ocupando a tribuna, há uns 20 dias atrás, eu falava justamente da importância do 

turismo para o nosso município, e que toda a comunidade precisava, de alguma forma, abraçar 

este importante tema. Afinal, a gente possui uma belíssima cultura, vários empreendimentos, 

vinícolas familiares com histórias bonitas, como a da Vinhos Halberth que presenciamos hoje, 

mas ainda falta participação de forma unida para que o turismo de Flores comece de fato a 

decolar. Desejo que a visita do Ministro do Turismo Gilson permita que cheguem recursos e que 

somados a estes recursos venha a esperança de construir uma cidade com uma atenção 

diferenciada para este setor. E queria também falar que ontem eu divulguei nas minhas redes 

sociais o projeto Gabinete de Bike. Só queria reforçar aqui: não é um evento de ciclismo, né? É 

uma, um projeto meu, pessoal, uma proposta que estarei percorrendo as ruas da cidade, assim 

como as estradas do interior, registrando as demandas observadas e que posteriormente serão 

repassadas ao Executivo para que sejam feitas as melhorias. É uma ideia que há um ano atrás eu 

falei para uma pessoa que, se preciso fosse, eu iria até de bicicleta mesmo ver as demandas e 

que, agora, decidi pôr em prática. Obviamente não conseguirei estar todos os dias pedalando, 

mas haverá um dia da semana que será dedicado a isso e tenho certeza que trará bons resultados. 

Além de ser um meio econômico, de bicicleta conseguimos ser mais observadores e em poucas 

horas é possível pontuar várias demandas, assim como fiz na manhã de ontem e que hoje pela 

manhã já dei encaminhamento junto às secretarias competentes do Executivo. Agradeço a quem 

já manifestou o seu apoio a esta ideia e seguirei atento e disposto a ajudar sempre que a 

comunidade estiver precisando. Boa noite e boa semana a todos! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, quero destacar também a 

presença do ex-vereador e ex-presidente dessa Casa, colega João Paulo Tonin Carpeggiani, seja 

bem-vindo! Com a palavra Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, os homenageados desta 

noite. Neste final de semana, o Presidente do PSB de Flores da Cunha, Senhor Almir Zanin, 

participou de um seminário no diretório estadual do PSB, em Porto Alegre, juntamente com 

nosso pré-candidato ao governo do Estado, Senhor Beto Albuquerque, buscando alinhamentos e 

alianças com outros partidos. Esta iniciativa mobilizou várias lideranças do interior do estado 

para fortalecer o partido. Amanhã comemoramos 32 anos da queda do muro de Berlim. Era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa semana, uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, gostaria de 

cumprimentar também o ex-vereador João Paulo e Pedro, que se encontram presente; o 

Machado, o Cecconelo e demais pessoas que se encontram aqui presente. Inicialmente quero 

destacar que está andando a passos largos a obra de substituição da drenagem e repavimentação 

com paralelepípedos na rua John Kennedy. Apenas gostaria de mencionar que não está fixado no 

local uma placa da obra. Por isso, acredito que seria muito importante a empresa responsável 

pela obra confeccionar e fixar uma placa ali no local. Também quero aproveitar para parabenizar 

a família do Senhor Jorge e Valdir Andreazza, proprietários da Vinícola Halberth, pela bonita 

caminhada nestes mais de 40 anos de muito trabalho, enfrentando as dificuldades de cabeça 

erguida e com foco no crescimento da empresa. Sabemos que a excelente qualidade de seus 

vinhos, sucos, frisantes, espumantes e coolers tem contribuído fortemente para o crescimento da 

empresa. Reiteramos que são as pessoas com espírito empreendedor, como os senhores, as 

responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento e progresso do nosso município. Muito 

obrigado por acreditar e investir aqui! Obrigado pela atenção! Boa noite e boa semana a todos e 

todas. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Senhor Presidente; João Paulo, que se encontra presente; o 

Machado, o Pedro, só lembrar que o final de semana estive acompanhando um pouco do esporte 

aqui florense, e como é bom ver que está voltando os campeonatos, os torneios, não só futebol, 

também futsal, futevôlei e aí. E também destacar que o Jorge aqui, é um grande incentivador do 

esporte municipal aí, agradecer por todo o empenho que ele faz sempre que é preciso. E também 

parabenizar a família Andreazza novamente, pelos esses anos de história. Muito obrigado e boa 

noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente e Colegas Vereadores; a 

comunidade que está aqui, hoje, nos prestigiando nesta sessão. Parabenizar a família Andreazza, 

pela linda homenagem, né, nosso Colega Vereador Diego, merecido o trabalho de vocês. E falar 

um pouquinho então do nosso trabalho durante a semana principalmente nas comissões que 

estamos à frente. Na Comissão de Educação então fomos procurados por professores com 

algumas demandas e alguns pedidos, então já encaminhamos uma reunião da nossa comissão 

com os Colegas Vereadores Vitório, Diretor Vitório, Vereador Angelo. E teremos então, na 

quarta-feira, uma reunião com o nosso Secretário de Educação, pra repassar e questionar um 

pouco então dessas, dessas demandas das professoras. E hoje então, com relação à Comissão de, 

do Idoso, estivemos realizando visitas e entregando o Guia do Idoso, que foi elaborado pela esta 

Casa. Então a nossa Comissão do Idoso é o Vereador Vitório, Vereador Horácio, Vereador 

Luizão e eu. Fizemos um trabalho, é muitas mãos, né, com a ajuda aqui da Casa, especialmente 

da assessora Marina, a Shamila. E aí, as secretarias que nos auxiliaram nesse processo a gente 

esteve visitando e reforçando a importância desse, desse Guia, que seja distribuído a todos os 
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idosos onde lá tem os direitos, como acessar os serviços de saúde, de assistência, dicas pra não 

cair em golpes, enfim, um material que a gente imagina estar completo também pra ajudar o 

nosso idoso que às vezes não tem muito acesso à internet. Então essas foram algumas atividades 

que realizamos e continuaremos trabalhando então pelo melhor da nossa cidade, sempre atenta às 

demandas que nos surgem. Desejo uma boa semana a todos e muito obrigada!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, pessoas que ainda nos assistem. Quero nesse 

momento também cumprimentar os ex-vereadores Pedro e João Paulo, nosso ex-presidente, 

sejam bem-vindos a esta Casa. Também quero cumprimentar a família Andreazza, pelos 40 anos 

de história, contribuindo aí com emprego e renda no município, gerando impostos e levando o 

nome de Flores da Cunha pra todo o Brasil através dos seus produtos, dos seus vinhos. Que 

venham muitos mais anos de sucesso pra vocês. Muito obrigado pela presença. Na última 

semana, estive visitando algumas obras, né, no bairro Nova Roma, como a rua dos Jasmins e a 

estrada da, que dá acesso à capela Fulina, né, obras estas que passo semanalmente, pois resido 

nas imediações. E em, em uma reunião hoje à tarde, com nosso Prefeito, ele nos adiantou que as 

obras vão retomar muito em breve. E esperamos aí que tão logo sejam concluídas, né, tanto o 

acesso à Fulina quanto à rua dos Jasmins, que são obras que vão melhorar aí o acesso dos 

moradores e a gente aguarda então com muita expectativa que sejam concluídas em breve. No 

mais era isso. Agradeço a todos e uma boa semana. Obrigado! 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, quero agradecer ao Araponga, por ter atendido a minha 

indicação de colocação de lâmpadas na região do travessão Gavioli. Era isso. Obrigado a todos! 

Uma boa noite e uma boa semana!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Presidência. No último dia 06, então no sábado, estive representando 

esta Casa na comitiva que acompanhou a vinda do Ministro do Turismo, Senhor Gilson Machado 

Neto, ao município de Flores da Cunha e Nova Pádua. Na ocasião foram visitados vários pontos 

turísticos de Flores da Cunha. Então agradecer a presença, isso já é fruto da, da viagem que nós 

fizemos juntamente, eu e o Prefeito César, à Brasília na outra semana, estendendo o convite. E 

aí, o ministro veio conhecer a nossa região que ainda ela está, está por ser descoberta, né, na área 

de turismo. Então o ministro nos atendeu, ficou três dias aqui na nossa região e esperamos sim 

que reverta em bons frutos pra área do turismo no nosso município e na nossa região também. 

Quero lembrar a todos também, que na próxima quinta-feira, dia, dia 10, dia 11, às 19:00 horas, 

haverá a sessão plenária do estudante do Programa Vereador Por Um Dia. Então são os alunos 

das nossas escolas municipais e estaduais, alunos de 14 a 15 anos, que estarão aqui 

representando uma sessão plenária, que é, o grande objetivo desse, desse programa é, eu sempre 

falo e vou repetir mais uma vez, é mostrar pra nossos jovens, nossas crianças como é o trabalho 

desta Casa Legislativa, como que é o trabalho do dia a dia dos vereadores. Então na próxima 

quinta-feira estaremos presenciando então o encerramento desse programa Vereador Por Um 

Dia, com a apresentação dos 14 estudantes que estarão aqui representando a cada um de nós 

vereadores. Todos estão convidados a participar. E também, quero parabenizar a família 

Andreazza, na pessoa do Valdir, do Jorge, Eduardo, extensiva a toda a família, os colaboradores, 

40 anos de história, 40 anos de trabalho. Como o Valdir me contava também, a toda a história lá 

dos avós, dos pais que construíram essa marca dos Vinhos Halberth, hoje ela está distribuída em 

todo o Brasil e cada vez mais forte. Então parabenizar a vocês e parabenizar o Vereador Diego, 

pela homenagem, e esta Casa também, que todos votaram favoravelmente. Parabéns a todos 

vocês!   

Agradecendo a presença de todos, a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 08 de novembro de 2021, às 19h30min. Lembrando que, logo em seguida, nós teremos 

aqui a sessão solene de entrega de uma homenagem a Mulher Cidadã de 2020, nós estaremos 
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fazendo a entrega agora, devido à pandemia não foi possível fazer a entrega no ano passado, para 

a Senhora Beatriz Debortoli Conz. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Tenham todos 

uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem! 
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