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Safra da uva com perda estimada em 40%

M
arlove Perin

Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa |  BG | RS | (54) 3453-5503

“ Celebre o Amor... 
com muito prazer”

Em virtude de uma primave-
ra marcada pelo excesso de 
chuvas e umidade, intensifica-
ção de doenças e geada em 
pontos distintos, os viticultores 
estimam uma grande quebra 
na safra da uva 2015/2016. 
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No sábado, 30 de janei
ro a comunidade de Monte 
Belo do Sul promove festa 
em homenagem a 56ª Fes
ta em Honra a São Brás e a 
52° Festa em Honra a São 
Cristóvão. A programação 
inicia com o tradicional trí
duo, nos dias 26, 27 e 28 
de janeiro, às 20h30min, na 
igreja Matriz do município.

No dia festivo, sábado, a 
programação inicia às 18h 
com missa seguida de ben
ção da garganta e benção 
dos carros. Após a procis
são jantar dançante na Co
munidade de Santo Isido
ro. No cardápio tem sopa 
de capeletti, lesso, recheio, 
salada Verde, tomate, 
maionese, pão, leitão, ga
leto, churrasco, so bremesa, 
vinho refrigerante e água 
durante o jantar. O valor 
do ingresso é R$ 50,00 por 
pessoa. A animação fica a 
cargo do grupo Ragazzi Dei 
Monti.

Jantar dançante em honra a São Brás 
e São Cristóvão em Monte Belo
Festividades iniciam nos dias 26, 27 e 28 janeiro com 
tradicional tríduo na igreja Matriz

D
ivulgação
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Padre Camilo Pauletti assume 
Paróquia São Francisco de Assis
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A Gazeta de Monte Belo do Sul é 
um novo meio de comunicação 
que surge para divulgar o trabalho 
desenvolvido no dia a dia do mu-
nicípio. 

Sábado, dia 16
17h  Capela Santo Isidoro
18h30  Capela Santo An
tônio
 
Domingo, dia 17
9h  Matriz
10h30min  Capela Nossa 
Senhora de Caravággio
 
Quartafeira, dia 20
20h30min  Capela São Ro
que
 
Quintafeira, dia 21
20h30min  Capela Nossa 
Senhora da Saúde
 
Sextafeira, dia 22
21h  Capela São Miguel
 
Sábado, dia 23
17h  Capela Nossa Senho
ra do Rosário
19h  Missa e festa Capela 
São Paulo

Domingo, dia 24
9h  Matriz
 
Terçafeira, dia 26
20h30min  1º Noite Trí
duo Festa de São Brás e São 
Cristóvão
 
Quartafeira, dia 27
20h30min 2º Noite Tríduo 
Festa de São Brás e São 
Cristóvão
 
Quintafeira, dia 28
20h30min  3º Noite Trí
duo Festa de São Brás e São 
Cristóvão
 
Sábado, dia 30
18h  Festa São Brás e São 
Cristóvão
 
Domingo, dia 31
9h  Matriz – Benção da 
Garganta
10h30min  Capela Santa 
Lúcia

Programação das missas de janeiro

Em fevereiro toma posse 
na Paróquia São Francisco 
de Assis em Monte Belo do 
Sul o padre Camilo Pauletti. 
A data da posse ainda não foi 
definida.  Ele sucederá o pa
dre Lóris Cortese que exer
ceu a função por 10 anos e 
ficará na paróquia até o final 
deste mês.

Padre Camilo Pauletti 
assume em fevereiro
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Emater alerta que poderá até faltar uva no mercado

A safra da uva deve ter uma per-
da de até 40% em Monte Belo do 
Sul, em função de condições climá-
ticas adversas. Em virtude de uma 
primavera marcada pelo excesso de 
chuvas e umidade, intensificação de 
doenças e geada em pontos distintos, 
os viticultores estimam uma grande 
quebra na safra da uva 2015/2016. 
O levantamento foi realizado pela 
Emater/RS – Ascar e Secretaria de 
Agricultura do município.

“Previmos uma safra normal, 
mas não vai vir. Pode até faltar uva 
no mercado. As variedades preco-
ces que estão sendo colhidas estão 
com o teor de açúcar baixo. Temos 
a expectativa de que as precipitações 
serão acima da média até o final da 
safra, e provavelmente quase todas 
as variedades terão uma graduação 
baixa, recebendo, portanto, um va-
lor pela produção aquém do espe-
rado por parte do produtor. Além 
disso, os viticultores tiveram gastos 
muito superiores a anos normais, 
com os tratamentos fitossanitários, 
maquinários e combustível, aumen-
tando consideravelmente os custos 
de produção”, explica o técnico da 

Na propriedade do viticultor Enri Paludo, da Comunidade Carrávagio, os vinhedos ocupam três hectares com as cultivares 
Isabel, Siebel, Merlot e Alicante Bouschet

M
arlove Perin

Pontos de Coletas do lixo de Monte Belo do Sul
Recolhimento de lixo – Sede do município

Segundas quartas e sextas-feiras, na parte da manhã - Lixo Orgânico
Quarta-feira, na parte da tarde - Lixo Seco.

Pontos de Coletas do lixo na Zona Rural
Microárea 02 
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: São José
Pontos De Coletas: Jairo Sachet; Antônio Fantin; Luiz 
Pano; Gilberto Sassi; Família Bergamaschi; Família 
Varnier; Natalino Possamai; Oscar Grafitti; Casa 
Fantin; Antônio de Villa; Vitório De Villa; Cleimar de 
Villa;

Comunidade Colussi
Pontos De Coletas: Lourdes Gnoatto; Ponto Caixa 
D’água; Luciano Franceschina Salão Comunidade 
Colussi; Liduino Franceschina; Luiz Pasin.

Microárea 03
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do mês.
Comunidade: Santa Bárbara
Pontos De Coletas: Eneide Maria C. Cesca; Capitel-
Santo Antônio; Itelvino Lando; Salão Comunitário 
Santa Bárbara; Itelvino Vivan; Jair A. Cadeto; Rui 
Marcolin.

Comunidade: Capela Nossa Senhora Da Saúde
Pontos De Coletas: Volnei Ceriotti; Bar Vivan; Escola 
Municipal Roman Ross; Pátio Do Salão Comunitário 
Saúde; José Dinon; Luiz Carlos Mejolaro; Elcides Del 

Ré; Walter Tonet; Alzir Somensi; Horácio Bombas-
saro; Flávio Roman; Danúbio Azambuja

Comunidade: Capela Santa Rita
Pontos De Coletas: Normelino Schizzi; Entrada 
Para Capela São Marcos; Salão Comunitário 
Santa Rita; José Razador; Carlos Razador; Raul 
Magnan. Irineu Brévia

Microárea 04
Recolhimento do lixo seco: 3ª segunda feira do 
mês.
Comunidade: Linha Armênia Alta - Rosário
Pontos De Coletas: Salão Do Rosário; Avelino 
Panizzi; Salão Stringhini; Irineu Stringhini;              Ivo 
Lando; Sedi Precedi;  Lauro Bazzanella; Nilo 
Piovesana;

Comunidade: Linha Armenio Baixa (Graças)
Pontos De Coletas: João Fortes; (intermediário). 
Alcides Rafainer; (intermediário) Luiz Celso; 
(intermediário); Zeferino Canossa; (intermediário) 
Luiz Milani; Família Garces; Eder Zaffari; Salão 
Graças.

Comunidade: São Marcos
Pontos De Coletas: Lauro Panizzi; Severino Mariuz-

za; Clecir Tramontina; Nilo Lovisa; Salão São Marcos; 
Família Piffer;

Comunidade: Pederneira 
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Pontos De Coletas: Família Bertoti; Juarez Trentin; 
Delmino Basso; Dulce Mânica; Antiga escola; Salão 
Pederneiras.

Microárea 06
Recolhimento do lixo seco: 1ª segunda feira do mês
Comunidade: 100 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Fábrica 
De Plástico; Miguel Dallé; Alcides Splendor; Osmar 
Bruschi; Antônio Berselli. Nadir Ambrosi

Comunidade: 80 Da Leopoldina
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Olides 
Bruschi; João Meazzi; Nelso Pizzatto; Lerino Bochi; José 
Rafainer;

Comunidade: Santo Isidoro
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Noemir-
Capoani; Airton Moro; João Moro; Ires Moro; Genildes 
Moro; Tiago Lazzarotto; Família Tasca.

Microárea 07
Recolhimento do lixo seco: 2ª segunda feira do mês
Comunidade: Linha Fernandes Lima 
Pontos De Coletas: Caixa D Água Fernandes Lima; 
Família Spagnolo; Sergio Ferro; Antiga Escola; Salão 
Da Comunidade; Entrada da família Cimadon.

Comunidade: Capela São Pedro 
Pontos De Coletas: Entrada Família Pasquali; Salão Da 
Comunidade São Pedro; Trevo Do Rasia; Família 
Meneguetti; Família Furlan.

Comunidade: Nossa Senhora do Caravágio 
Pontos De Coletas: Salão Da Comunidade; Trevo Dal 
Castel; Antiga escola Giuriatti; Aclídio Salvini; Família 
Benvenutti; Família Frizzon; Odone Panizzi.

Fique ligado nos horário de coleta

Viticultura: produtores estimam perda de 40% da uva

Emater/RS, Ascar Paulo Capoani.
Na propriedade do viticultor En-

ri Paludo, da Comunidade Carráva-
gio, os vinhedos ocupam três hecta-
res com as cultivares Isabel, Siebel, 
Merlot e Alicante Bouschet. A que-
bra da produção é evidente. Basta 
passar pelos parreirais. A colheita na 
propriedade ainda não se iniciou, po-
rém já é evidente a quebra nas culti-
vares Merlot e Alicante. “Ainda é ce-
do para falar em quantidade perdida, 
mas calculo colher apenas cinco mil 
quilos de cada variedade”, lamenta o 
produtor. Alicante ocupa 0,5 hectar 
e Merlot 0,7 hectar.  Na safra passa-
da, o produtor colheu 60 toneladas. 
Para este ano, prevê 40% a menos.

Definido o preço mínimo da 
uva para a safra 2016

O Ministério da Agricultura defi-
niu em R$ 0,78 o preço mínimo do 
quilo da uva industrial para a safra 
deste ano, um aumento de 11,6%. 
Na safra passada, o preço mínimo 
era de R$ 0,70. O valor foi publi-
cado no Diário Oficial da União e 
vale para as regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste do Brasil. 
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Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul
Resumo das atividades do Poder Legislativo do ano de 2015

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM DO EXECUTIVO – 37
Leis Municipais consultar no site: http://montebelodosul.leisnaweb.com.br

INDICAÇÕES

Nº 001/2015 – Bancada do PTB, de 
18/02/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Munici-
pal que providencie na medida do possí-
vel estudo para conceder reajuste salarial 
e do vale refeição aos funcionários muni-
cipais.

Nº 002/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 03/03/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
instalação de casa de repouso para ido-
sos do município.

Nº 003/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 03/03/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
patrolamento de estradas do interior. (Em 
especial na Linha Fernandes Lima, Tra-
vessão entre Rosário e São Pedro e aces-
so secundário à Comunidade N. Sra. Do 
Rosário).

Nº 004/2015 – Vereador Aristides Fantin – 
PMDB, de 07/04/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
doação de área de terras para a Associa-
ção Comunitária da Linha Colussi. (Área 
de terras onde estava localizada a antiga 
Escola Municipal Lino Colussi).

Nº 005/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 07/04/15.
Ementa: Solicita aquisição de medicamen-
tos para UBS via consórcio entre Municí-
pios a fim de garantir o abastecimento.

Nº 006/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 07/04/15.
Ementa: Solicita projeto de desconto em 
trabalhos de máquinas da Prefeitura aos 
produtores rurais de acordo com a produ-
tividade.

Nº 007/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 07/04/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
pagamento do piso salarial para os Agen-
tes Comunitários de Saúde.

Nº 008/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 22/04/15.
Ementa: Renova solicitação de repasse 
de recursos financeiros ao Centro de Tra-
dições Italianas de Monte Belo do Sul no 
apoio aos grupos de folclore de acordo 
com a devolução do Legislativo aos cofres 
públicos.

Nº 009/2015 – Bancada do PTB, de 
22/04/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Muni-
cipal informações quanto ao paradeiro da 
antiga central telefônica deste município.

Nº 010/2015 – Bancada do PTB, de 
22/04/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Munici-
pal que providencie na medida do possí-
vel a aquisição de terreno. (Para a prática 
de esportes de automobilismo de aventu-
ra).

Nº 011/2015 – Vereador Aristides Fantin – 

PMDB, de 05/05/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
verificação em problema de abastecimen-
to de água na Linha Armênio. (Família Sr. 
Adorindo Piovesana).

Nº 012/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 19/05/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
adequações visando a acessibilidade no 
prédio da Prefeitura Municipal.

Nº 013/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 19/05/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
estudo para avaliar problema na Rua Sa-
grada Família – nas proximidades da Pre-
feitura Municipal. (A rua e a calçada estão 
cedendo).

Nº 014/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 19/05/15.
Ementa: Solicita revisão no sistema de co-
brança de água e novo projeto de abaste-
cimento. 

Nº 015/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 19/05/15.
Ementa: Solicita retomada das atividades 
do COMPHAC – Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
de Monte Belo do Sul.

Nº 016/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 02/06/15.
Ementa: Sugere alteração em Lei Munici-
pal visando a compensação dos dias 31 
de cada mês por parte do funcionalismo 
municipal.

Nº 017/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 02/06/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
criação de programa para fornecimento 
de big bags aos produtores rurais. (Sacos 
destinados ao recolhimento das embala-
gens vazias de agrotóxicos).

Nº 018/2015 – Vereador Tiago Lazzarotto 
- PDT, de 02/06/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
renovação do convênio de fiscalização de 
trânsito com o DETRAN/RS.

Nº 019/2015 – Bancada do PTB, de 
02/06/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Muni-
cipal que viabilize o estudo e criação do 
Plano Municipal de Agricultura em nosso 
Município.

Nº 020/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 02/06/15.
Ementa: Solicita apoio a eventos religio-
sos que estão no calendário de eventos 
como feriados municipais e atenção as 
demais comunidades do interior.

Nº 021/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 07/07/15.
Ementa: Solicita projeto com foco no uso 
racional de água e apoio em investimen-
to nas propriedades. (Apoio na constru-
ção de cisternas ou aquisição de caixas 
d’água).

Nº 022/2015 – retirada pelo autor.

Nº 023/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 07/07/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
patrolamento de estradas no interior. (Tra-
vessão entre Rosário e São Pedro e aces-
so secundário a Comunidade do Rosário).

Nº 024/2015 – Vereador Aristides Fantin – 
PMDB, de 04/08/15.
Ementa: Solicita patrolamento e cascalha-
mento da estrada que liga a Sede do Mu-
nicípio a Linha Colussi.

Nº 025/2015 – Vereador Alvaro Manzoni – 
PMDB, de 17/08/15.
Ementa: Solicita revisão da iluminação pú-
blica no território do Município de Monte 
Belo do Sul.

Nº 026/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 06/10/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
padronização e recolocação de placas 
com os nomes das ruas no Centro do Mu-
nicípio.

Nº 027/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 06/10/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
destinação de recursos financeiros a Co-
munidade Nossa Sra. Do Rosário. (Para 
ampliação do salão comunitário).

Nº 028/2015 – Vereador Aristides Fantin – 
PMDB, de 20/10/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Munici-
pal auxílio aos agricultores do município. 
(Criação de programa para distribuição de 
brita).

Nº 029/2015 – Vereador Tiago Lazzarotto 
- PDT, de 20/10/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
construção dos vestiários no Estádio Mu-
nicipal Albino Jerônimo Tasca.

Nº 030/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 03/11/15.
Ementa: Renova solicitação de abertura 
de um Posto da Inspetoria Veterinária no 
Município.

Nº 031/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 03/11/15.
Ementa: Renova solicitação de revisão da 
iluminação pública no território do Municí-
pio de Monte Belo do Sul.

Nº 032/2015 – Bancada do PTB, de 
03/11/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Munici-
pal que providencie na medida do possí-
vel a implantação de Programa de Teste 
Vocacional para os alunos de nosso Mu-
nicípio.

Nº 033/2015 – Vereador Tiago Lazzarotto 
- PDT, de 17/11/15.
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal 
levantamento das perdas de produção na 
agricultura devido às más condições cli-
máticas.

Nº 034/2015 – Vereador Luciano Bombas-

saro - PMDB, de 17/11/15.
Ementa: Solicita patrolamento, cascalha-
mento e roçada em estrada na Linha San-
ta Bárbara. (Estrada que demanda para 
as famílias Tonet, Somensi e Corbelini).

Nº 035/2015 – Bancada do PTB, de 
17/11/15.
Ementa: Solicitamos ao Executivo Munici-
pal que viabilize o estudo de impacto dos 
vinhedos abandonados sobre o restante 
da área cultivada com videiras em nosso 
Município.

Nº 036/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 01/12/15.
Ementa: Renova solicitação de continui-
dade das obras de asfaltamento em dire-
ção ao interior do Município. (Trajeto Mon-
te Belo do Sul/Rosário/Graças/São José 
até a Linha Colussi).

Nº 037/2015 – Vereador Onecimo Pauleti 
– PMDB, de 01/12/15.
Ementa: Solicita patrolamento, cascalha-
mento e roçada em estradas na Linha Ar-
mênio e Linha Fernandes Lima. (Via fa-
mílias Benatti, Viccari, Paludo e entre as 
famílias Cimadon e De Mari).

PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO

Nº 001/2015 – Autoria Vereador Onecimo 
Pauleti – 07/04/2015
Denomina de “Estrada Velha” via pública 
na Sede do Município.

Nº 002/2015 - Autoria Presidente Ver. Tia-
go Lazzarotto – 27/04/2015
Concede ao ocupante de cargo eletivo de 
Prefeito Municipal e aos Secretários Muni-
cipais, a revisão anual de vencimentos e 
dá outras providências.

Nº 003/2015 - Autoria Presidente Ver. Tia-
go Lazzarotto – 27/04/2015
Concede revisão anual nos subsídios dos 
Vereadores e na verba de representação 
do Presidente da Câmara e dá outras pro-
vidências.

Nº 004/2015 - Autoria Presidente Ver. Tia-
go Lazzarotto – 27/04/2015
Concede aos servidores da Câmara Muni-
cipal a revisão anual de vencimentos e dá 
outras providências.

Nº 005/2015 – Autoria Vereador Onecimo 
Pauleti – 10/09/2015
Denomina vias públicas na Sede do Muni-
cípio. (Rua Dante Manzoni e Rua Pe. Ul-
derico Dall’´Ó).

Nº 006/2015 – Autoria Mesa Diretora – 
10/09/2015
Institui o Fundo Especial de Natureza 
Contábil na Câmara Municipal de Monte 
Belo do Sul.

Nº 007/2015 – Autoria Presidente Ver. Tia-
go Lazzarotto – 10/09/2015
Autoriza o Poder Executivo a criar o Pro-
grama de Acesso ao Emprego para pes-
soas com deficiência e dá outras provi-
dências.



A Câmara de Vereado-
res de Monte Belo do Sul 
encerrou as atividades do 
ano de 2015 com saldo po-
sitivo. Durante o ano foram 
realizadas diversas ativida-
des, com destaque para a 
promoção do I Fórum de 
Debates, que ressaltou as 
problemáticas do setor vi-
tivinícola. Especialistas li-
gados aos mais diversos 
segmentos do setor e pro-
dutores rurais debateram as 
dificuldades encontradas na 
cadeia produtiva, com foco 
principal nas adversidades 
do clima, seguro agrícola, 
custo de produção e preço 
final dos produtos, elabo-
rando uma carta com pro-
postas de solução para os 
principais gargalos, que foi 
entregue a lideranças políti-
cas de todas as esferas.

Outro feito que merece 
destaque é o gerenciamen-
to financeiro dos recursos 
públicos. O orçamento do 
Legislativo, que é de 7 % da 

receita tributária do exercí-
cio anterior do município, 
foi gerenciado de forma res-
ponsável e com comprome-
timento, tanto que a Câma-
ra de Vereadores de Monte 
Belo do Sul está devolven-
do aos cofres do Município 
cerca de R$ 450 mil. “Além 
de um controle rigoroso so-
bre os gastos, também não 
houve neste ano a aquisi-
ção do terreno para cons-
trução de uma futura sede 
própria da Câmara de Ve-
readores, para o qual havia 
previsão orçamentária de 
R$ 300 mil. Esse dinheiro 
economizado pela Câmara 
foi reintegrado aos cofres 
do município, possibilitan-
do que seja revertido em be-
nefícios para a população, 
especialmente nas áreas da 
saúde, agricultura e pavi-
mentação, estas que são de-
mandas constantes da nos-
sa população”, ressaltou o 
então presidente Tiago La-
zzarotto.

Câmara devolve 
cerca de RS 450 
mil à Prefeitura

A pedido

M
erlo Fotografia

Prefeitura entrega certificados de 
conclusão de curso de Boas Práticas 
de Fabricação de Alimentos

Moradores de Monte Belo con-
quistaram o certificado de conclu-
são do curso de Boas Prática na 
Fabricação de Alimentos com du-

ração de 16h, realizado pela Prefei-
tura Municipal de Monte Belo do 
Sul, através da Secretária de Saúde, 
Vigilância Sanitária , e Secretaria de 

Turismo. Além dos certificados, a 
Prefeitura também certificou os es-
tabelecimentos que atenderam a Re-
solução RDC nº 216/04.
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Rua Atílio Pompermayer nº 164 - B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS - B. Botafogo

Fone: (54) 3055.3848

Organização 
e trabalho em equipe
para a consultoria 
que o cliente merece.

DECRETOS LEGISLATIVOS
Nº 001/2015 – 05/01/2015
Altera o responsável perante o CNPJ jun-
to a Receita Federal e dá outras providên-
cias.

Nº 002/2015 – 13/01/2015
Homologa a programação financeira e o 
cronograma mensal de desembolso pa-
ra o exercício de 2015 e dá outras provi-
dências.

Nº 003/2015 – 03/09/2015
Aprova prestação de contas do exercício 
de 2013 da Administração Municipal de 
Monte Belo do Sul.

Nº 004/2015 – 08/09/2015
Regulamenta o valor das diárias que trata 
a Lei Municipal Nº 1103/2012 e dá outras 
providências.

Nº 005/2015 – 23/11/2015

Regulamenta gestor e endereço do Fundo 
Especial de Natureza Contábil da Câmara 
Municipal de Monte Belo do Sul e dá ou-
tras providências.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Nº 001/2015 – Autoria Vereador Alvaro 
Manzoni – 21/07/2015
Outorga a Medalha de Honra ao Mérito 
“Padre José Ferlin” ao Grupo de Danças 
Ballo D’Itália.

Nº 002/2015 – Autoria Vereador Oneci-
mo Pauleti – 25/09/2015
Cria no âmbito da Câmara Municipal o 
“Fórum de Debate”.

Nº 003/2015 – Revogada pelo PR 
006/2015.

Nº 004/2015 – Autoria Presidente Ver. 
Tiago Lazzarotto – 17/11/2015

Institui o calendário da Câmara de Vere-
adores de Monte Belo do Sul e dá outras 
providências.

Nº 005/2015 – Autoria Presidente Ver. 
Tiago Lazzarotto – 26/11/15
Dispõe sobre a distribuição de botons, 
lembranças e outros materiais de distribui-
ção gratuita com a finalidade de divulga-
ção do Poder Legislativo.

Nº 006/2015 – Autoria Mesa Diretora – 
30/11/15
Outorga o “Mérito Esportivo” a Dirigentes, 
Técnicos e Atletas Montebelenses relativo 
ao ano de 2015.

MOÇÕES
Nº 001/2015 – Autoria Mesa Diretora – 
27/03/2015
Repudia a declaração do Procurador do 
Município de Monte Belo d o Sul, Senhor 
Adroaldo Dal Mass, em órgão de impren-

sa regional.

Nº 002/2015 – Autoria Vereador Alvaro 
Manzoni – 28/04/2015
Expressa louvor e congratulação a Sel-
ton Mello – Diretor de cinema e ator, por 
escolher Monte Belo do Sul como um dos 
cenários para as filmagens do longa “O 
Filme da Minha Vida”.

Nº 004/2015 – Autoria Presidente Ver. 
Tiago Lazzarotto – 01/06/2015
Moção de Apoio a implantação do Cam-
pus da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) no Bairro Garibaldina, 
Município Garibaldi/RS.

Nº 005/2015 – Autoria Mesa Diretora – 
16/11/2015
Moção de Apoio às reivindicações do se-
tor vitivinícola.

Na terça-feira, 15 de dezembro 
de 2015, a Câmara de Vereadores 
de Monte Belo do Sul promoveu a 
Sessão Solene de Outorga do Mé-
rito Esportivo a Diretores, Técnicos 
e Atletas do esporte Montebelense. 
Na noite, foram homenageados 20 
personalidades que se destacaram 

no esporte amador do Município, 
durante o ano de 2015.

O Diploma do Mérito Esportivo 
surgiu através do Decreto Legislativo 
nº 009/09, de 06 de maio de 2009, de 
autoria do vereador Álvaro Manzoni 
– PMDB, aprovado por unanimida-
de de votos, que tem como objetivo 

premiar com a referida homenagem 
anualmente, os destaques ou perso-
nalidades que colaboraram com o es-
porte montebelense.  As homenagens 
foram propostas pela Mesa Diretora 
e aprovadas por unanimidade de vo-
tos, através da Resolução º 009/2015, 
de 01 de dezembro de 2015. 

Sessão solene da Câmara faz homenagens 
aos destaques do esporte montebelense
20 personalidades foram destaque no esporte amador do Município 
que aturam no Campeonato de Bocas Modelo 48 e no Campeonato 
de Futebol Amador 2015

Homenagem aconteceu no dia 15 de dezembro



O Vereador Alvaro Manzoni 
(PMDB) foi eleito o novo presi-
dente da Câmara de Vereadores 
de Monte Belo do Sul para o ano 
de 2016. No seu sexto mandato co-
mo Vereador, Alvaro assume a pre-
sidência do Legislativo pela 8ª vez, 
nestes 24 anos de mandato. A Me-
sa Diretora da Câmara de Verea-
dores tem como Vice-Presidente o 
Vereador Onecimo Pauleti, como 
1º Secretário o Vereador Tiago La-
zzarotto, e como 2º Secretário o Ve-
reador Aristides Fantin. A Câmara 
de Vereadores estará em recesso 
até o dia 16 de fevereiro, quando 
retoma as atividades com Sessão 
Ordinária, às 19 horas.

“Meu objetivo é conduzir meu 
mandato de forma democrática ten-
do presente que devemos respeitar 
a autonomia entre os Poderes bus-
cando sempre o melhor para o Mu-
nicípio. É real a vontade do Poder 

Visita técnica na  ExpoAgro 
Afubra será em março

Moradores de Monte Belo visitam 
propriedade com cultivo de morango

Alvaro Manzoni é eleito novo presidente 
da Câmara de Vereadores

Inscrições abertas 
para Expodireto

Inscrições para 
compra de alevinos 
enceram 19 de fevereiro

M
erlo Fotografias

D
ivulgação
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Durante os dias 21, 22 e 23 
de março de 2016 será realiza-
da a ExpoAgro Afubra. O even-
to acontecerá no Rincão del 
Rey, em Rio Pardo – RS. Os 
interessados em participar da 
feira, deverão se inscrever com 
o Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural – CMDR 
de cada comunidade do mu-

nicípio de Monte Belo ou na 
Emater munidos da carteira de 
identidade. A visita técnica se-
rá no dia 22 de março. A 16ª 
edição do evento terá progra-
mação formada por exposições 
de empresas de produtos e ser-
viços do setor do agronegócio 
e atividades técnicas. A entrada 
no evento é gratuita. 

Os interessados em partici-
par da Feira Expodireto Cotri-
jal deverão se inscrever com o 
Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural – CMDR de 
cada comunidade do municí-
pio de Monte Belo do Sul ou 
na Emater munidos da carteira 
de identidade. A feira aconte-

ce de 7 a 11 de março em Não-
-Me-Toque. Pesquisadores, re-
presentantes de vários países, 
agricultores e empresários esta-
rão reunidos na cidade. A visita 
técnica em Monte Belo será no 
dia 9 de março. Mais informa-
ções pelo fone (54) 3457 2075 
na Emater.

A Emater de Monte Belo 
do Sul informa que esta rea-
lizando o segundo pedido de 
alevinos. As inscrições podem 

ser feitas na Secretaria até o 
dia 19 de fevereiro, sexta-fei-
ra. Mais informações pelo fo-
ne (54) 3457 2075, na Emater. 

No dia 17 de dezembro de 
2015, um grupo de 16 produto-
res do município de Monte Be-
lo do Sul visitou um produtor de 
morango em cultivo protegido, 
no município de Nova Petrópo-
lis. No grupo também estava pre-

sente o Prefeito do município, 
Lírio Turri. Na parte da manhã 
o grupo participou de uma pa-
lestra onde foram abordadas as 
variedades da fruta, substratos, 
nutrição, fertirrigação, manejo 
e tendências da cultura e con-

fecção das estufas, ministrada 
pelo Engenheiro Agrônomo da 
EMATER Luciano Ilha. Duran-
te a tarde o grupo visitou a pro-
dução de morangos, debateram 
sobre o assunto e tiraram dúvi-
das sobre o cultivo.

Com o aumento de cerca de 
50% na tarifa de energia elétrica 
durante o ano de 2015, econo-
mizar no consumo tornou-se in-
dispensável tanto para residências 
quanto para empresas. Quando es-
sa economia ainda pode contribuir 
com o meio ambiente, com o uso 
de energias a partir de fontes reno-
váveis, melhor ainda. É justamen-
te isso o que propõe a Navitas, jo-
vem e inovadora empresa sediada 
em Veranópolis que promete aju-
dar a produtores rurais e morado-
res da região a não só economi-
zarem energia e gastar menos na 
conta de luz, como ajudar a natu-
reza com uso de energias solar ou 
eólica (vento).

A principal vantagem para os 
clientes da Navitas é a economia 
de energia elétrica. Quanto maior 
o investimento em um bom proje-
to de energias renováveis, maiores 
os resultados, garante a empresa. A 
economia pode chegar a 100%, tu-
do depende a viabilidade técnica e 

Empresa da região oferece chance de economia 
na energia elétrica
Navitas oferece soluções a produtores rurais com 
energias a partir de fontes renováveis

o investimento disponível, segundo 
a Navitas. Além disso, o sistema po-
de oferecer o suprimento energéti-
co em regiões onde haja grande in-
cidência de falta de energia.

Segundo o sócio da Navitas, Jo-
sé Julio, outra grande vantagem da 
geração de energia elétrica a partir 
de fontes renováveis, como eólica 
(ventos) e fotovoltaica (solar), é que 
atualmente não é mais necessário 
que o cliente adquira um banco de 
baterias para estocar a energia gera-
da. “Quando o objetivo é economi-
zar energia, a melhor alternativa é 
a conexão Smart Grid, onde o ex-
cedente gerado é injetado na rede 
da concessionária e posteriormente 
devolvido em créditos de energia. 
É como se a energia excedente fos-
se armazenada na rede da conces-
sionária. Isso, aliado a um trabalho 
de eficientização e conscientização 
energética, resulta em ótimos resul-
tados”, garante.

A boa notícia é que as tecno-
logias oferecidas pela Navitas são 

acessíveis tanto para moradores 
quanto produtores rurais de pe-
queno, médio ou grande porte. 
“Não existe uma solução genérica 
que atenda a todos. Faz-se necessá-
rio uma avaliação onde são levanta-
dos diversos parâmetros, tais como 
consumo, análise de enquadramen-
to tarifário, relevo, área, disponibili-
dade de estrutura física, áreas de in-
solação, incidência de ventos, entre 
outras. Após análise e estudo dos 
parâmetros coletados, indicamos a 
melhor solução para o cliente, se-
ja ele residencial, comercial, pro-
dutor rural ou industrial”, explica 

José Julio.
 

Atendimento próximo
Estar sediada na região, a pou-

cos quilômetros de Monte Belo 
do Sul ou Pinto Bandeira, é outra 
vantagem da Navitas para produto-
res locais, que podem contar com 
a assistência da empresa a qualquer 
momento. “Estamos perto e aces-
síveis aos nossos clientes. Além da 
vantagem de a concessionária de 
energia elétrica que atende essa re-
gião é em nosso Estado e a que es-
tá mais adiantada no cumprimento 
da resolução  normativa Aneel 482, 

de 2012, onde é estabelecida a ade-
quação das mesmas para os clientes 
que desejam gerar sua própria ener-
gia”, explica José Julio. Fundada em 
2014, a Navitas possui equipe téc-
nica gabaritada e alinhada com o 
que há de mais moderno no mer-
cado, garante José Julio. “Quere-
mos oportunizar técnicas e tecno-
logias que proporcionem economia 
de energia elétrica aos nossos clien-
tes. Além da economia, existe um 
caráter de comprometimento eco-
lógico, buscando alternativas eco-
nomicamente viáveis e ambiental-
mente corretas.”

Legislativo ter sua Sede própria (já 
que hoje paga aluguel) ampla e dan-
do espaço para Entidades e comu-
nidade em geral e buscar alternativas 
para realizarmos este sonho, toda-
via, como é ano eleitoral temos um 

limite de gastos e não nos permitirá 
maiores investimentos. Uma coisa é 
certa, a comunidade montebelense 
pode esperar muito trabalho e dedi-
cação como sempre foi de praxe du-
rante meus mandatos” diz Alvaro. 



Irmãos criam máquina para 
ajudar na colheita de uvas 

Sementes de Cobertura 
Verde: produtores devem 
procurar a Emater Fotos D

ivulgação
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Na região os agricultores recla-
mam da falta de mão de obra qualifi-
cada na hora de fazer a colheita. Por 
isso dois irmãos de Nova Roma do 
Sul tiveram uma ideia de criar uma 
máquina que ajuda na colheita da uva.

Tiago, 27 anos, e Miguel Bat-

tistin, 30 anos adequaram os co-
nhecimentos em viticultura e em 
mecânica, e, com o incentivo do vi-
zinho Nestor Marmentini, criaram 
a primeira máquina desenvolvida no 
Brasil para a colheita de uvas no sis-
tema latada. 

A máquina pode colher até cinco 
mil quilos de uva por hora. Isso sig-
nifica um dia inteiro de trabalho pa-
ra cinco pessoas que ficam embaixo 
do parreiral 12 horas. O valor esti-
mado do protótipo fica entre 200 e 
250 mil reais.

Os produtores interessa-
dos em adquirir sementes de 
cobertura verde, devem en-
trar em contato com os con-
selheiros do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Rural - CMDR de cada  co-

munidade do município de 
Monte Belo do Sul ou na 
Emater. Os pedidos podem 
ser feitos a partir da segunda 
semana de março. Mais infor-
mações pelo fone (54) 3457 
2075 na Emater.

Nestor Marmentini e os agricultores Tiago e Miguel Battistin

Os produtores podem entrar em contato a partir da segunda semana de 
março para adquirir as sementes de cobertura verde



A Vinícola Aurora embarcou pa-
ra cinco países mais de 20 mil garra-
fas de vinhos, espumantes, suco de 
uva e de Keep Cooler, que chegam 
agora em janeiro aos destinos. Parte 
dessas vendas seguiu para dois no-
vos clientes, um deles na Bolívia, 
que está importando espumantes e 
vinhos finos da marca Aurora, Saint 
Germain, sucos de uva e vinhos de 
mesa, e outro na China - que com-
prou vinhos da marca Aurora e es-
pumantes Conde de Foucauld. Para 

os outros destinos, as remessas se-
guem para distribuidores do portfó-
lio de clientes da vinícola: sucos de 
uva para Trinidad y Tobago, Char-
donnay para Inglaterra e Keep Co-
oler, suco de uva e vinhos de mesa 
para o Paraguai.

 “O fato de a Vinícola Aurora 
estar, por dois anos consecutivos, 
na relação TOP 100 do Mundo, 
abre portas para nossos produtos nos 
principais mercados internacionais”, 
comenta Rosana Pasini, gerente de 

exportação e importação da Viníco-
la Aurora. “Somos uma empresa re-
ferência de seriedade e de constância 
de qualidade em tudo o que produz, 
referendada pelas mais de 500 pre-
miações internacionais conquistadas 
nos últimos anos”, diz Rosana, des-
tacando também a importância da 
atuação da empresa, sempre pre-
sente nos maiores eventos e feiras 
internacionais, como a Prowein, na 
Alemanha, na qual terá nova partici-
pação em 2016.

Os consumidores de planos de 
saúde, ao completarem 59 anos, 
vêm sendo “presenteados” com um 
aumento considerável no valor da 
mensalidade, justificado pela troca 
de faixa etária.

Tal mudança costuma ocorrer 
aos 59 anos, tendo em vista que o 
Estatuto do Idoso, desde o ano de 
2004, proíbe o aumento da mensa-
lidade após os 60 anos. Trata-se de 

manobra das operadoras de saúde 
para “burlar” a lei, realizando o au-
mento um ano antes da proibição e 
alterando o resultado prático da le-
gislação protetiva do idoso.

Contudo, o Judiciário vem enten-
dendo que a conduta dos planos é 
abusiva, pois embora não estejam 
infringindo a lei, os efeitos negativos 
do aumento aos 59 anos são os mes-
mos que ocorreriam aos 60.

Dessa forma, a fim de evitar que 
os consumidores de idade avança-
da, em razão da onerosidade ex-
cessiva imposta pelo plano, tenham 
que desistir da cobertura médica, 
além de reconhecer o abuso, os 
Tribunais vêm concedendo limina-
res para impedir que os planos au-
mentem a mensalidade durante o 
trâmite do processo.

 Gabardo Advocacia

Vinícola Aurora começa o ano com 
exportações para cinco países
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Acessibilidade pra 
quem?

Natália Rasia
Arquiteta Urbanista
CAU A 110844-1

Apesar de ser um tema de ex-
trema importância na rotina do 
nosso dia a dia, é ainda pouco 
difundido a população. Acessibi-
lidade é um atributo essencial dos 
ambientes de uso público e cole-
tivo que garante o direito de to-
do o cidadão de ir e vir livremen-
te, como está previsto em lei. A 
acessibilidade deve estar presen-
te nos espaços, no meio físico, no 
transporte, na informação e co-
municação, bem como em todos 
serviços e instalações abertos ao 
público (como lojas, escritórios, 
equipamentos de uso público co-
mo praças, parques, hospitais...).

Na arquitetura, acessibilidade 
significa um ambiente que to-
da e qualquer pessoa poderá 
utilizar de forma independente, 
ou seja, sem depender da aju-
da de outras pessoas. Para isso 
a Norma Brasileira define alguns 
equipamentos importantes que 
garantem que isso aconteça, co-
mo rampas com inclinação ade-
quada, sanitários com dimensões 
maiores, sinalização visual e tam-
bém tátil (que é o caso do piso 
tátil para orientar e direcionar 
os deficientes visuais), barras de 

apoio, corrimões, dimensões das 
portas, entre outros.

Mas o que é importante nisso 
tudo? É claro que pensamos sem-
pre no cadeirante que precisa 
acessar os ambientes, mas é pre-
ciso lembrar que a acessibilidade 
vai muito além desse tipo de de-
ficiência. Pessoas com mobilida-
de reduzida, como alguém que 
tenha um membro fraturado e 
precise temporariamente utilizar 
muletas, uma mulher grávida ou 
com criança de colo ou no carri-
nho, uma pessoa obesa ou idosa 
e até mesmo alguém carregan-
do malas ou objetos maiores são 
incrivelmente beneficiados por 
esses equipamentos simples, que 
facilitam o acesso independente.

É muito importante ter sensibi-
lidade para perceber que todos 
nós somos beneficiados quan-
do uma edificação é construí-
da atendendo as normas. Todos 
nós estamos sujeitos a precisar 
dessa facilidade algum dia. Por 
isso, precisamos que se faça va-
ler a lei e que se atenda as nor-
mas, para que a cidade possa 
ser exatamente como tem que 
ser: para todos.

As mais de 20 mil garrafas começam a chegar agora em janeiro aos destinos

Os conselheiros tutelares terão quatros anos de mandado, de 2016 a 2020

Novos Conselheiros Tutelares tomam posse

Prefeitura d
e M

onte Belo d
o Sul

Os novos Conselheiros tutela-
res eleitos e os dois suplentes para 
o mandado de quatro anos toma-
ram posso na tarde do domingo, 
10 de janeiro, no Gabinete do 
Prefeito Lírio Turri em Monte 
Belo do Sul. 

Os novos conselheiros são:  
Mônica Cettolin, Cristiane Mar-
ques de Almeida, Vilmar Francis-
co Piovesana, Michele Genatta e 
Isalete Cecilia Vettorazzi Ferro.

Aumento de mensalidade do plano 
de saúde aos 59 anos é abusiva
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