
MOÇÃO DE APOIO nº 01/2018 
 
 

Os Vereadores do Município de Nova Roma do Sul, abaixo subscritos, solicitam 
anuência dos demais Edis para, respeitosamente, enviar ao Excelentíssimo Deputado 
Federal João Derly, Moção de Protesto, manifestando contrariedade ao atual conteúdo do 
Projeto de Lei nº 9045/2017, o qual cria a Zona Franca do Vale dos Vinhedos, de autoria do 
Deputado, ao tempo em que  sugere seja incluído o município de Nova Roma do Sul (RS) e 
os municípios vizinhos que também se qualificam merecedores de estar nesta Zona Franca 
pretendida de criação, e que o nome da Zona Franca da Região dos Vinhedos seja “Zona 
Franca da Região Uva e Vinho”, beneficiando todos os municípios na serra gaúcha que são 
produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e derivados da Uva. 
 

Justificativa: 
 

Nova Roma do Sul tem como fator predominante na sua economia a produção da 
uva e seus derivados. Este município pode não ser um dos maiores polos produtores de uva, 
até porque somos um município com pouco mais de 3 mil habitantes, mas, se não existirem 
benefícios como esse que se concede à Zona Franca, as dificuldades serão ainda maiores 
para que sejamos de fato um grande município produtor. 

Por sua vez, no setor de vitivinicultura, estamos nos desenvolvendo a cada ano, mais 
um fator que justifica a entrada de Nova Roma do Sul na Zona Franca. Nos últimos anos, 
alcançamos o número de 1.020 hectares de parreirais, totalizando aproximadamente 25 
milhões de produção de uva, segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN. 

Quanto aos municípios pertencentes à Zona Franca, ignorou-se tantos municípios 
que se qualificam como merecedores, entre eles: Nova Roma do Sul, Farroupilha, Nova 
Pádua, Flores da Cunha, Caxias do Sul, São Marcos, Antônio Prado. Se essa mudança no 
projeto não for tomada, que é incluir outros municípios, Nova Roma do Sul, município 
pujante, será mais um dos prejudicados. O prejuízo se refletirá em toda a cadeia produtiva, 
atingindo agricultores, empresários, emprego, agropecuária, turismo rural, etc. 

Além disso, precisamos pensar e agir em conjunto, tomando, ao que nos cabe, 
políticas públicas de fomento regional, buscando soluções e incentivos a todos os 
envolvidos na cadeia produtiva em questão, e assim, toda a região se fortificará em 
conjunto. 
 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Câmara Municipal de Nova Roma do Sul (RS), 07 de março de 2018. 
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