
 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS N°05/2022 

 

A vereadora ELZAMI MIWA ONAKA , na forma regimental, submete 
á apreciação do Plenário desta Casa Legislativa e requer que após aprovação, 
seja encaminhada e entregue ao Senhor MASANORI ITO, esta MOÇÃO com o 
seguinte teor: 

A Câmara Municipal de Frei Rogério APLAUDE o Senhor 
MASANORI ITO pela sua pesquisa com suas pesquisas dando origem ao alho 
roxo Ito. 

 

JUSTIFICATIVA 

MASANORI ITO, nascido no dia 27 de março de 1945 (77 anos), natural 

de Hokkaido- Japão, casado com a Senhora Mieko Ito, pai de 4 filhos Kazuko 

Abe, Eurico Takeru Ito, Kassumi Ito Suzuki e Armando Mamoru Ito. Estudou no 

Japão até o ensino fundamental e migrou para Brasil com sua família chegando 

no porto do Rio Grande - RS em 1960. Viveram na cidade de Santa Vitória do 

Palmar RS, onde trabalhava em uma fazenda de plantação de batata e cebola. 

Após 2 anos a família se mudou para Ijuí, em uma outra fazenda, plantando 

amendoim, soja, trigo, milho e arroz. Na época o filho de seu patrão que era 

técnico agrícola cedeu à família Ito algumas sementes de alhos de vários tipos. 

Estas sementes foram guardadas com muito carinho pela família Ito. 

Em 1965 veio para Santa Catarina na Colônia Japonesa de Ramos no 

município de Frei Rogério, trazendo junto com eles as sementes de alho. Aqui 

iniciou a produção da nectarina onde tiveram uma representatividade nacional 

na produção. Na época que se mudou para SC a produção do alho ainda não 

tinha destaque na região e as sementes de alho a princípio foram plantadas 

para o consumo próprio da família. Apesar de utilizar as sementes somente 

para o consumo, o senhor Masanori Ito começou a realizar testes com as 

sementes, pesquisando e estudando diferentes tipos, plantando em diferentes 

canteiros, onde foram selecionadas as melhores sementes que apresentaram 

um padrão de cores, tamanhos e formatos uniformes. A partir de 1977 

começou a produzir sementes de alhos para comercialização. 



 

 

Com a distribuição em massa destas sementes selecionadas pelo 

senhor Masanori Ito, as pessoas começaram dar o nome destas sementes de 

SEMENTE ITO. 

Segundo os dados da ANAPA o Estado de Santa Catarina é o terceiro 

maior produtor de alho do Brasil. A produção de alho roxo nacional é altamente 

geradora de empregos, pois quase 100% das atividades são manuais. Um 

hectare de alho gera quatro empregos diretos e doze empregos indiretos. Na 

safra 2021 de alho roxo tivemos em Minas Gerais, quase 100% da área 

plantada, os 9000 hectares com 8500 hectares de semente ITO. Em Goiás do 

total de 5000 hectares a serem plantados em 2022, 3500 hectares serão 

plantados com semente de alho ITO. Em 2021, o Centro-Oeste, atual maior 

produtor de alho roxo, plantou 11.000 hectares de alho com semente de ALHO 

ROXO ITO. No Sul, segundo LUCINI, (2022), em 2022 serão plantados do total 

da área de 900 hectares, 500 hectares são de semente de alho roxo ITO, 

totalizando cerca de 55% do total plantado. 

Devido a grande contribuição do Senhor Masanori Ito com suas 

pesquisas dando origem ao ALHO ITO, recebeu o Prêmio de terceiro colocado 

na III Mostra Brasileira de Alhos Nacionais, realizada entre os dias 27 de 

fevereiro a 01 de março na de 1986 na cidade de Rio de Janeiro. E no último 

dia 28 de outubro, foi homenageado no 51° Premio Kiyoshi Yamamoto na 

cidade de São Paulo, através de indicações de 6 instituições: ANAPA 

Associação Nacional dos Produtores de Alho, Prefeitura Municipal de Frei 

Rogério, Epagri de Frei Rogério, UNIFRUTA Associação Regional dos 

Produtores de Frutas, Associação Cultural Brasil Japão e Associação Cultural e 

Esportiva de Curitibanos. 

Pela dedicação e inovação na variedade do ALHO ITO que proporcionou 

desenvolvimento agrícola e econômico do município, pelo reconhecimento e 

valorização da qualidade e excelência da PERA JAPONESA a nível regional, 

estadual e nacional que é a principal cultivar a qual se dedica no momento e 

por ser uma pessoa que desde a sua chegada à Colônia Japonesa de Frei 



Rogério 1965, tem se dedicado intensamente na manutenção da cultura e 

tradição japonesa, a Casa Legislativa do município de Frei Rogério tem a honra 

de homenagear e conceder esta moção de aplausos para ao agricultor Senhor 

Masanori Ito.  

Câmara Municipal de Frei Rogério, 31 de outubro  de 2022. 
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