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SESSÃO 2.648 - SOLENE 

29 de julho de 2021 

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

sessão solene desse dia 29 de julho de 2021, para entrega do Certificado Agricultor Destaque. 

Cumprimento especial ao Prefeito César Ulian; ao nosso homenageado da noite, meu amigo 

Senhor José Tomazzoni, os Colegas Vereadores, a Vereadora. Cumprimento e agradeço também 

à comissão especial responsável pela indicação do nome do nosso homenageado desta noite, 

formada pela representante da Secretaria de Agricultura, Senhora Stella Mari Pradella; pelo 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Senhor Olir Schiavenin; representante do 

Conselho Municipal de Agricultura, Senhor Daniel Ulian; pelo Conselho Municipal do Meio 

Ambiente, Senhora Fabiane Veadrigo, aqui representada pela Clarice Quadros, não, representada 

pela Tainara Gilioli; e pelo representante da Emater, Senhora Clarice Quadros, representando o 

Senhor Raul Dalfolo. Esta comissão foi coordenada pela Presidente da Comissão de Educação, 

Saúde e Agricultura, Vereadora Silvana De Carli. Estendo ainda meus cumprimentos a todos que 

estão presentes nesta noite e, também, aos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, em 

especial aos familiares do nosso homenageado. Lembrando que devido à pandemia, essa sessão 

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

homenageado; e à imprensa aqui representada pela rádio Solaris, sejam todos bem-vindos! Ao 

abrirmos esta sessão solene, convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. 

(Execução do Hino Nacional Brasileiro). 

LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

Solicito ao Secretário da Mesa Diretora, Vereador Angelo Boscari Junior, que cite as 

correspondências recebidas por ocasião desta solenidade.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR:  

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

cumprimenta e parabeniza o Senhor José Tomazzoni, Agricultor Destaque 2021, que representa 

todos os agricultores do município, que se dedicam à profissão e trabalham para plantar o 

alimento que estará na mesa dos brasileiros. 

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

parabeniza o Senhor José Tomazzoni, Agricultor Destaque 2021, pela justa homenagem ao 

profissional que contribui para o desenvolvimento agrícola da região.  

Ofício do Líder da bancada do PDT, Senhor Angelo Antoninho Boscari Junior, e da Presidente 

Municipal do partido, Senhora Paula Cavagnolli, que cumprimentam e parabenizam o Senhor 

José Tomazzoni, Agricultor Destaque 2021, pela dedicação e pelo trabalho voltados ao 

desenvolvimento da agricultura.  

Ofício da Bancada do MDB, Senhores Carlos Roberto Forlin e Vitório Francisco Dalcero, que 

cumprimentam e parabenizam o Senhor José Tomazzoni, Agricultor Destaque 2021, pelo 

trabalho e dedicação voltados ao desenvolvimento da agricultura.  

Oficio do Chefe da Emater, Senhor Raul Dalfolo, parabenizando o agricultor José Tomazzoni, 

pelo reconhecimento como Agricultor Destaque 2021. 

Oficio do Presidente do Conselho Municipal de Agricultura, Senhor Daniel Ulian, 

cumprimentando o Senhor José Tomazzoni, pela homenagem recebida pela Câmara de 

Vereadores com a outorga do Certificado Agricultor Destaque 2021. 

Oficio da Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Senhora Fabiane Veadrigo, 

cumprimentando o Senhor José Tomazzoni, pelo recebimento da homenagem do Agricultor 

Destaque 2021. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário! O Certificado Agricultor 

Destaque do Ano foi instituído com o objetivo de valorizar os produtores que buscam melhorar 

seus resultados de forma continuada e por meio de técnicas agrícolas mais eficientes, através da 

implantação de programas de conservação ambiental, incentivando e promovendo a 

sustentabilidade do interior. No mês em que comemoramos o Dia do Colono e Motorista e o Dia 

do Agricultor, prestamos esta homenagem para valorizar as mãos que trabalham e se dedicam a 

um dos setores mais importantes do nosso município. Os agricultores são uma referência, um 

modelo de trabalhadores a serem admirados. Incansáveis no cultivo que começa ao amanhecer e 

muitas vezes se estende até o anoitecer. Viver do campo é aprender a conviver com dias de sol, 

chuva, neve e até tempestades, é ter a sabedoria para compreender o clima, a terra e a natureza, 

para assim poder tê-los como aliados na condução de uma grande safra. É preciso também 

buscar conhecimento para acompanhar as novas tecnologias que chegaram para facilitar o 

trabalho rural. Somando-se conhecimento e técnica é que se pode ter domínio para poder 

celebrar uma vasta colheita. Flores da Cunha possui uma área cultivada que chega a 

aproximadamente 16 mil hectares. O desenvolvimento de uma cidade muito se deve a esta 

honrosa atividade que hoje é reconhecida e valorizada por esta Casa Legislativa. Afinal, são os 

agricultores os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos que estão sobre 

a nossa mesa. É com orgulho e alegria que a Câmara de Vereadores presta sua homenagem hoje, 

dia 29 de julho, ao Senhor José Tomazzoni. A instituição do Certificado Agricultor Destaque foi 

uma iniciativa do vereador Jorge Luis Rizzon de Godoy, no ano de 2007, como uma forma de 

valorizar e reconhecer o trabalho destes guerreiros da terra. Neste momento então, assistiremos 

ao vídeo que retrata brevemente a vida, o trabalho e os princípios do nosso homenageado. 

(Apresentação de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “José: “Eu sempre fui assim: 

aquilo que eu tenho, se eu puder dividir ou ajudar os outros. Sempre fui uma pessoa que eu 

gosto de ajudar aquilo que a gente pode, porque dando é que a gente recebe. O meu nome é José 

Tomazzoni, estou com 80 anos, sempre fui agricultor desde criança até hoje”. Em 2021, José 

Tomazzoni recebe da Câmara de Vereadores o Certificado de Agricultor Destaque, escolhido 

por uma comissão especial. Filho de Joana Giasson e Armando Tomazzoni, Seu José nasceu em 

uma família de sete irmãos. Foi na Linha 60, em Flores da Cunha, que Seu José se descobriu 

agricultor, trabalho que iniciou ainda criança. José: “Estava ainda aqui o pai e a mãe, nós 

tinha o que, um senhor, um moreno lá, e aí ele cortou um pedacinho de mato. Naquela época 

não tinha, dava pra cortar como a gente queria, né? E ali, ele cortou o mato e nós fomos lá, eu, 

o pai e a mãe, plantemos lá mais ou menos, eu acho, uns mil, mil e pouco pés de tomate. O 

começo foi muito, muito difícil. Eu trabalhei junto com meus pais até os 23 anos. Aí, dali um 

ano, os meus pais foram pra Caxias e aí eu fiquei nessa propriedade, eu e mais um outro meu 

irmão Leo. Só que não foi fácil”. Em janeiro de 63, José casou-se com Inês Schio (falecida em 

dezembro de 2020) e tiveram três filhos: Norberto, Carlos e Luciane. José: “Não tem como 

agradecer aquela mulher. Aquela lá foi aquela que segurava três pilar da casa, eu segurava um. 

Aquela lá sim, sempre me ajudou, me ajudou”. Até o ano de 88, a produção de Tomazzoni 

seguiu em parceria com seu irmão. Aos poucos, os filhos passaram a trabalhar com ele. Em 

2010, depois de um tempo morando em Caxias do Sul, a família da filha Luciane passou a 

trabalhar junto com Seu José, iniciativa plantada por Lucas, neto de Seu José e filho de Luciane. 

José: “Desde os dois ano e meio, ele, nos final de semana, eles vinham pra cá. Eu pegava ele no 

colo e às vezes eu ia passear com o trator, né? Mas aí ele começou a gostar. Quando chegou nos 

11 anos, um dia ele disse: Mãe, eu quero ir morar com o vô! Isso ali dá até pra me emocionar. 

Então ele diz assim: Mãe, ele diz, eu quero ir morar com o vô. Aí, numa sexta de noite, aí ele 

chegou ali, eu estava sentado num banco ali, ele me botou uma mão em cima do ombro assim: 

Vô, agora quero falar com o senhor. Vô, ele disse, olha, eu vim com a minha mochila ali, ele 

disse, se o senhor me aceitar, ele disse, de hoje em diante eu vou morar com o senhor, ele disse. 

E de hoje em diante, quero ser seu filho adotivo, ele me disse. Até hoje ele trabalha, olha, é 

coisa de se emocionar sinceramente”. Com espírito para empreender e inovar na agricultura, 

José Tomazzoni foi responsável por trazer a uva brasil para a região. Em 1980, quando 
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conheceu a casta, o agricultor foi a São Paulo para conseguir os galhos para enxertia. José: 

“Aí eu descobri que ela vinha lá de Marialva, lá na divisa de São Paulo. Aí eu peguei a 

camionete, eu, a minha esposa, fui pra lá porque eu queria ver a uva na parreira. E era um 

japonês. Aí eu perguntei pra ele: pagando o que for, quando o senhor podar as parreiras, o 

senhor me consegue uns galhos pra enxertia? Aí ele me olhou assim, ele me disse assim: olha, 

eu não tenho o galho nessa época aqui. Por que que tu não leva uns galhos agora? Mas pra nós 

lá, pra nós foi o mês de julho que eu estive, aliás, junho que eu fui pra lá e aqui a enxertia era só 

em agosto. Aí eu peguei os galho, enrolei numas toalha de banho, cortei fora só as folha e 

guardei no porão, dentro de uma lata com areia e um pouquinho de água. E pegou quase tudo”. 

No final da década de 80, quando começou a comercializar na Ceasa, em Porto Alegre, 

Tomazzoni conheceu um de seus principais clientes. José: “Eu sou comprador, ele disse, do 

supermercado Nacional, ele disse. Quando é que tu vem pro Ceasa de novo, ele disse. Eu vou 

vim, era numa quarta-feira, eu disse, eu vou vim sexta-feira de novo. Aí então ele me disse, me 

traz dez, umas 10 caixa caprichada pra mim e me leva lá no tal box ali. Levei a uva pra ele, 

comecei conversar com ele, ele diz: olha, de hoje em diante, se tu me trouxer uva assim, tu vai 

ser meu fornecedor, ele disse, né? E ali, até hoje, eu estou nessa rede de supermercado. Antes 

era supermercado Nacional, aí passaram por, passou por uma rede de supermercado que era 

uma rede portuguesa, que era o Sonai, e hoje, atualmente, é Walmart e há uns três, quatro 

meses atrás, se ajuntou o Carrefour junto, agora, nessa rede muito grande ali. E até hoje, então 

faz 35 anos que a gente continua vendendo mercadoria para essa rede”. Com 18 hectares de 

área plantada, a Uvas Tomazzoni é uma empresa de agricultura familiar, localizada na Linha 

60 e que produz e comercializa hortaliças e frutas. Anualmente, a Tomazzoni chega a produzir 

150 mil quilos de uva, 320 mil de tomate, 30 mil quilos de pimentão, além de um milhão de litros 

de vinho. José: “Nas mesmas área, nós plantamos tomate e também o pimentão. Só que é assim, 

quando a parreira chega numa certa idade, que começa a dar pra traz, aí nós cortamos um 

hectare, um hectare e meio dessa área de dezoito ali pra, pra renovar as parreira. Então dois 

anos nós plantamos o tomate e o pimentão, depois voltamos plantar parreira de novo. Ah, nós 

temos várias aí, nós temos moscato, nós temos, uvas de mesa nós temos quatro variedades: 

Itália, rubi, benitaca e uva brasil. E, agora, nós estamos fazendo um teste aí, que apareceu uma 

uva muito, muito bonita, muito boa também, que é a tal de núbia. Aquela, inclusive, estou com os 

enxerto ali que eu fiz o ano passado e esse ano já vai começar a produzir”. O dia a dia na 

agricultura é o combustível que dá vitalidade ao Seu José. José: “Tenho problema de artrite 

reumática, aí dói. Tem que levantar de madrugada às vezes, caminhar um pouco. Só que depois, 

quando chega na hora de levantar mesmo, eu levanto, eu tomo meu café, eu saio embaixo das 

minhas parreira ali, dentro de uma hora eu não sinto mais nada. É uma satisfação imensa eu, do 

jeito que eu estou gostando da agricultura. Eu gosto de trabalhar, eu vou de manhã à noite. Só 

que eu não consigo mais desenvolver o trabalho que nem quando eu tinha 30, 40 anos, né? Mas 

vai devagar, mas eu continuo. Eu não me canso”! Todo esse esforço é reconhecido com a 

homenagem prestada pela Câmara de Vereadores, que congratula Seu José como Agricultor 

Destaque em 2021. José: “Eu não tenho palavras pra agradecer, porque eu acho que tem muita 

gente acima de mim, que tem mais parreira, mais, mas olha, o dia, desde o dia que me 

convidaram, que vieram aqui pra me convidar, eu não consigo esquecer. Eu cheguei nessa 

propriedade aqui com um ano de idade e pra sair daqui eu acho que é muito difícil, porque eu 

sempre gostei da terra. Eu agora, por exemplo, passei a maioria tudo pros filhos, mas eu, com 

uma condição: Até que eu consigo trabalhar, eu quero trabalhar. Eu não quero parar, porque 

eu gosto de trabalhar, eu gosto de agricultura e eu acho que melhor coisa é agricultura pra 

mim. Feito. Agora é só plantar”!”).  

Que bonita história, né? Isso é bom! Parabéns! Parabéns! Então neste momento, eu peço licença 

para, em nome dos meus Colegas, fazer a entrega do Certificado Agricultor Destaque 2021 ao 

Senhor José Tomazzoni, e ao mesmo tempo em que convido o Prefeito Municipal César Ulian, 
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para que faça a entrega de um mimo ao homenageado. (Entrega do Certificado ao 

homenageado).  

Convido, agora então, o Vereador Diego Tonet, para que, em nome dos Vereadores deste Poder 

Legislativo, faça o seu pronunciamento. 

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

Vereadores, servidores desta Casa; boa noite ao nosso Ilustre Prefeito César Ulian. Também 

quero dar um boa noite ao Daniel Ulian, à Tainara Gilioli, à Stella Pradella; à Clarissa, da 

Emater; ao Presidente Olir Schiavenin, do Sindicato, que fazem parte da comissão julgadora 

desta homenagem. Boa noite também à família Tomazzoni, em especial ao nosso homenageado 

José Tomazzoni; também à imprensa e todos os que acompanham através das redes sociais, 

sejam todos muito bem-vindos! Queria dizer que é uma honra estar aqui nesta noite, um pouco 

fria, com a responsabilidade de representar meus Colegas Vereadores e esta Casa de leis, 

concedendo o Certificado de Agricultor Destaque de 2021. Tenho certeza que, apesar do frio, 

estamos com o coração aquecido e emocionados pela história de vida que acabamos de assistir 

do Seu José Tomazzoni. Como é bonito ver o relato do Tomazzoni, contando sobre o começo 

difícil, com um dos seus irmãos, quase sem nenhum recurso, apenas um pequeno parreiral, mas 

com muita vontade de trabalhar. E além da grande vontade de trabalhar, os ensinamentos de seu 

pai foram fundamentais para que o trabalho na agricultura tivesse um bom êxito. Também vale 

destacar o apoio da esposa, que como o Senhor José relatou, era quem segurava os três pilares da 

casa, além de colaborar com os trabalhos da colônia. O espírito empreendedor fez com que o Seu 

José, movido pela curiosidade, fosse até São Paulo buscar galhos de videiras para enxertar em 

sua propriedade, videiras que ainda estão produzindo até hoje. Seu José foi um pioneiro a ter 

viveiros e desenvolver novas mudas de videiras, que logo após foram distribuídas para 

agricultores de toda a região. E como é bonito quando o Seu Tomazzoni relata: “Se eu puder 

dividir, eu vou ajudar os outros; sempre gostei de ajudar e é dando que se recebe”. E até eu vi 

que o Senhor também comentou, né, não sei se estou certo ou errado fazendo isso, né? Eu tenho 

certeza, Seu José, que você sempre fez isso de coração e não há dúvidas que o Senhor está certo. 

Hoje, a propriedade do Seu José Tomazzoni conta com 18 hectares de videiras das variedades 

itália, rubi, benitaca e uva brasil, além da plantação de tomates e pimentão. O Seu José nos 

emociona ao falar do começo difícil, mas salienta que, com as tecnologias atuais, o trabalho na 

agricultura tem se tornado mais fácil, além dos incentivos, financiamentos e todo o apoio de 

sindicatos e entidades ligadas ao setor agro, que facilitam em muito o trabalho na colônia. Um 

dos relatos mais bonitos é quando o senhor fala dos problemas da artrite, que às vezes precisa 

levantar algumas vezes de noite, mas quando sai para trabalhar pela manhã, em poucos minutos 

todas as dores do corpo somem. E, de certa forma, lhe ouvindo falar, percebemos que o trabalho 

é um remédio para você. Outro fato marcante de sua história é o relato do seu neto Lucas, que 

decidiu, aos 11 anos de idade, deixar a família para ir morar com o senhor, para seguir com o 

trabalho de agricultor. Uma atitude bonita do neto Lucas, que sem dúvida só tomou essa decisão 

por enxergar no seu avô José uma figura inspiradora, alguém que muito orgulha a família 

Tomazzoni. Parabéns Lucas, por seguir os ensinamentos do nono José! Siga com essa mesma 

paixão pela agricultura que o seu nono, e tenha certeza que terá sempre um futuro brilhante. 

Quero dizer que certamente o Seu José Tomazzoni carrega uma história inspiradora, digna de 

muito respeito e, não por nada, está aqui hoje para receber o Certificado de Agricultor Destaque 

de 2021. E para isso, passou por uma comissão julgadora, né, uma comissão especial que julgou 

o certificado, que foi formada por membros da Secretaria da Agricultura, através da Stella Mari 

Pradella; do Presidente do Sindicato Rural, o Senhor Olir Schiavenin; também pelo Daniel Ulian, 

que representou o Conselho Municipal da Agricultura; a Fabi Veadrigo, que representou o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; e o Raul Dalfolo, da Emater. Para finalizar, gostaria de 

parabenizar o Senhor José Tomazzoni e toda a sua família, pelo trabalho, por sua história de 

dedicação e amor na qual conduz os trabalhos na agricultura. Tenha a certeza que você é motivo 

de orgulho para toda a comunidade de Flores da Cunha. Nossos sinceros parabéns, em nome de 
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todos os Colegas Vereadores, por ser o Agricultor Destaque de 2021. Muito obrigado, Senhor 

José Tomazzoni! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora então, eu passo a palavra ao nosso 

Excelentíssimo Prefeito César Ulian, que falará em nome do Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente Clodo; Vereadora Silvana; 

em seus nomes, cumprimento todos os Vereadores aqui presentes. De maneira especial, o Seu 

José, que alegria tê-lo aqui conosco, quanta emoção, também ao vermos o vídeo que fala um 

pouquinho da trajetória desta família, também que se faz presente aqui. À comissão, que não 

poderia ter sido mais feliz na escolha da pessoa que estamos homenageando nesta noite, Seu 

José. E quando eu cheguei aqui, o Senhor José me dizia, por que eu? Por que eu, né, Seu José? 

Acho que a Shamila, que fez esse vídeo, foi muito feliz em retratar, né, muitos aspectos, né? A 

gente enxerga os nossos no senhor. Nós enxergamos, eu enxerguei o meu pai, meus avós, que 

não tive a oportunidade de conhecê-los, né, meu avô acabou falecendo no ano em que eu nasci. E 

como é bom ver os netos, os filhos seguindo esse caminho. O senhor nos inspira! O senhor, né, 

80 anos, gente! Eu gosto de dizer, né, pessoas como o Seu José eles são jovens há muito mais 

tempo, porque a gente não consegue enxergar no senhor uma pessoa idosa, né? O senhor é, tem o 

espírito jovem! Isso nos cativa, isso nos impulsiona a nos desafiarmos todos os dias. Que bom! 

Que bom que o senhor está aqui! Que bom que o senhor é o nosso Agricultor Destaque! Por 

muitas vezes, eu, quando estive aqui como vereador também sentado aqui, né, me alegrava muito 

ao ver jovens sendo homenageados como agricultores destaques. E como é feliz, nos dá muita 

alegria também ver o senhor aqui, né, um jovem há mais tempo também sendo homenageado. 

Então não tenho dúvidas, né, de que essa mistura das gerações dessa profissão que muitas vezes 

é difícil, né, hoje. Imagina indo podar hoje, né, seu, Seu José! Ele estava me dizendo, que de 

manhã foi difícil, de tarde até enfrentaram, mas que lá pelas tanta, tiveram que escapar de novo, 

né? Então são dificuldades de uma profissão que muitas vezes, né, ela acaba sendo ingrata com a 

gente, porque vem uma tempestade, vem um frio fora de época, vem várias situações onde 

muitas vezes desanima, e às vezes nos faz até pensar em desistir, né? A gente escutava muitas 

vezes, né, os agricultores que diziam, ah, se esse ano não dá mais, demo estar tel centro nó, 

vamos morar no centro, vamos sair da colônia, né? Mas sempre esse ser agricultor que está 

impregnado, né, quem tem esse dom, quem tem essa vocação, ela faz parte e a gente vai lá e 

tenta mais um ano, né, Vitório? E vamos lá que dessa vez vai dar certo! E essa vez aqui, a gente 

se une, todos juntos e vamos lá. E como é bonito ver a história do senhor. Não tenho dúvidas se 

nós chegássemos lá na Linha 60 e perguntasse quem é o Seu José, todo mundo ia dizer, ah, 

aquela vez que ele me ajudou, né? Não tenho dúvidas que a maioria ia lembrar do senhor, aquela 

vez que ele me ajudou, aquela vez que ele veio enxertar pra nós, aquela vez que ele 

disponibilizou os funcionário dele pra vim me ajudar podar, pra vim me ajudar a colher, aquele 

que esteve lá mobilizado na comunidade, no esporte também, né, me parece que o senhor estava 

envolvido lá também. Como é bonito! Como é bonito, Seu José! O senhor nos enche de orgulho! 

E não tenho dúvidas, né, a gente viu, eu me emocionei também, né, quando falava da sua esposa, 

que pena que ela não está aqui, dona Inês, mas não tenho dúvida que ela está muito feliz, muito 

feliz em ver também esse reconhecimento em cima de todas as dificuldades que vocês venceram 

juntos. E a prova disso está aqui na família de vocês, que está unida, que está junta e até aposto 

que teria muito mais que gostariam de vim, infelizmente pela limitação do espaço, não dá pra 

todo mundo vim. Mas com certeza, Flores da Cunha está em festa com a homenagem do senhor. 

Muita merecida mesmo, e mais uma vez nos inspira e nos enche de orgulho. Então nossa 

gratidão, em nome do Poder Público Municipal. Falo em meu nome, em nome do Vice-Prefeito 

também, ele esteve, teve que estar em Farroupilha, numa audiência pública lá, então, mas ele 

deixou também um grande abraço, toda a equipe de secretários também mandaram um grande 

abraço pro senhor, parabenizando toda essa trajetória e esse merecido destaque como agricultor. 

Então nossa gratidão e parabéns mais uma vez! Um grande abraço e muito obrigado a todos! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Belos pronunciamentos! Lembramos que quando 

um agricultor é homenageado, sabemos que agraciamos também toda a sua família. A força da 

agricultura familiar merece ser reconhecida hoje também. Desta forma, parabenizamos também, 

em memória, a esposa do Seu José, dona Inês Schio Tomazzoni, e estendemos esta homenagem 

aos filhos Norberto e Carlos, e à filha Luciane e todos os seus familiares. Passamos, neste 

momento, ao orador mais importante da noite. Então eu passo a palavra ao Senhor José 

Tomazzoni, para que faça suas considerações às pessoas que estão nos ouvindo. Fique à vontade! 

SENHOR JOSÉ TOMAZZONI: Boa noite a todos! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a 

comissão, toda comissão que me escolheu como destaque, eu não vou citar nomes, porque de 

repente eu não sei o nome de todos, né, aí alguém vai ficar no esquecimento, então a todos, a 

toda comissão que me escolheu pra ser o agricultor destaque. Nesse momento, eu posso dizer pra 

todos vocês, que é o momento de emoção pra mim, porque isso eu jamais esperava que 

acontecesse aquilo que aconteceu, essa homenagem pra mim hoje. Não sei se é merecida, mas eu 

fico muito, muito grato por ter recebido essa homenagem. Agora, vou citar um exemplo, que 

agora vou botar no meio o Senhor Prefeito Municipal. Uma oportunidade eu aprendi uma coisa 

com ele, embora que eu não conhecia muito bem, eu conheci ele de vista, mas eu conheço há 

muitos anos o pai e a mãe dele, que é uma família espetacular também. Então há uns 15 ou 20 

dias antes das eleições, ele apareceu lá embaixo na, aonde que o meu filho tem uma mecânica lá 

de implementos agrícolas. Aí o meu filho ele me ligou, o Norberto, ele disse, pai, você quer vim 

aqui, ele disse que tem aqui o candidato a prefeito, o César Ulian. Aí eu fui lá, aí eu cheguei lá, 

eu cumprimentei ele, eu disse pra ele, futuro prefeito de Flores da Cunha. Aí a resposta que ele 

me deu: Se vocês me querem, sim, ele disse, e se não, não, ele disse, paciência, ele me disse, se 

não me querem. Mas isso passou, né, então é um momento muito, muito feliz pra mim. Eu não 

esperava isso, porque eu falei pra ele, falei pra outras pessoas também, por que eu? Tem muita 

gente acima de mim, eu posso dizer, né, e me escolheram eu. Mas então eu agradeço todo 

mundo! Eu vou começar pela comissão, aí a Câmara de Vereadores, a todos os Vereadores, que 

eu não sei bem o nome deles, todos eles, mas todos os Vereadores, ao Prefeito Municipal, a todas 

as entidades de Flores da Cunha aqui, segurança, tudo, tem que cumprimentar todo mundo, 

porque é conhecido de muita gente. Então mais uma vez eu digo, meu muito obrigado! Eu quero 

mandar um recado pra todos os outros agricultores, que está, se está me ouvindo, que vão ver 

afinal a nossa homenagem, a homenagem que estão me prestando aqui pra mim. Eu quero passar 

pra eles uma coisa que é muito importante eu acho na minha opinião, por favor, não, por favor, 

cuidem muito, muito de não poluir as águas, porque eu, na minha, no meu sentimento, não sei 

quantos anos vão passar, as águas serão todas elas poluídas e aí o que que nós vamos ser? Eu 

talvez não, mas os nossos filhos, nossos netos, bisnetos que virão, né? E outra coisa, cuidem 

muito, muito dos defensivos agrícolas! Aqueles defensivos que é considerado, que é tóxico, por 

favor, obedeçam às carências, porque eu já conheço produtores que eles aplicam os defensivos 

hoje, e quando é amanhã ou depois já estão colhendo pra levar pro mercado, pro Ceasa, pros 

mercados. Isso é muito ruim pra saúde! A gente vê ali quanta gente que está morrendo de câncer, 

e isso ali eu acho que influi bastante. Então, por favor, esses duas coisas ali tem que cuidar 

bastante! E mais uma vez então eu agradeço a todos os que estão aqui. E quando chega lá pro 

mês de janeiro, fevereiro, qualquer um que estão aqui, ou talvez outros amigos, conhecidos que 

estão nós ouvindo, querendo me visitar lá, será um maior prazer pra mim e pra nossa família. E 

não posso deixar de agradecer também a minha família. Infelizmente eu perdi a esposa o ano 

passado, mas eu não estou sozinho, eu tenho os meus filhos. Não dá pra citar nenhum e nem 

outro que é melhor do que outro, são todos iguais! É pai daqui, é vô dali, os meus netos, todos 

eles. Então graças a Deus e Nossa Senhora, eu não estou sozinho! Eles estão me fazendo mais da 

obrigação deles! Então eu acho que nessas horas, eu tive momentos de tristeza, mas no mesmo 

tempo eu estou feliz. Por esta homenagem, eu não ia esperar, eu agradeço muito a todos aqueles 

que me escolheram pra mim ser o agricultor destaque. Então eu digo mais uma vez, muito 

obrigado a todos e muito obrigado! 



 

Anais 2.648, da Sessão Solene do dia 29 de julho de 2021. 453 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: É, a gente fica emocionado, né? Eu até falo com 

propriedade, porque eu conheço esse jovem de 80 anos já há muito tempo, a família toda, tempo 

que jogava futebol frequentava muito a casa do Seu José Tomazzoni. Então a gente fala com 

emoção da história, da vida, principalmente dos ensinamentos, né? Isso que é o mais importante 

pra nós podermos saber ouvir a voz da experiência. Obrigado, Seu José! Então, em nome de 

todos os Vereadores desta Casa, gostaria de agradecer mais uma vez ao Senhor José Tomazzoni, 

extensiva a todos os que se dedicam à atividade agrícola, por escolherem como princípio de vida 

o plantio e o cultivo do sustento de toda uma sociedade. São vocês que, independentemente do 

clima, levantam cedo para se doar a uma árdua atividade e prover o sustento alheio. Faça chuva 

ou sol, estão sempre lá a espalhar sementes, manejar a terra e debruçar o olhar sobre as mudas 

até que se transformem em bons frutos. Que vocês jamais percam a fé e a força de vontade de 

realizar uma atividade tão honrosa. Parabéns a todos os agricultores! Agradecemos a presença da 

comunidade, da família do homenageado, dos integrantes da comissão especial que foram os 

responsáveis por indicarem o Senhor José Tomazzoni a esse prêmio, aos Vereadores desta Casa, 

à imprensa, enfim, a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Mais uma vez, gostaria de 

fazer um agradecimento especial aos familiares do homenageado. Muito obrigado pela 

persistência, coragem e sabedoria na condução e união da família nos trabalhos na agricultura. 

Antes de encerrarmos, eu quero também aqui agradecer a nossa Assessora de Comunicação, a 

Shamila. O Seu José queria agradecer e acabou esquecendo, então ele pediu pra mim fazer esse 

agradecimento a todos desta Casa que fizeram essa linda matéria, linda homenagem ao Senhor 

José Tomazzoni. Com certeza é merecido, muito merecido! Então, agora, eu convido todos para 

que de pé entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do 

Hino de Flores da Cunha). 

Então desde já, eu informo que o vídeo de apresentação do homenageado e todas as fotos do 

evento estarão disponíveis para serem baixados a partir da tarde dessa sexta-feira, dia 30 de 

julho, no site da Câmara de Vereadores. O vídeo também está disponível no Youtube da Câmara 

e nas demais redes sociais. Então, mais uma vez, queremos agradecer a todos os Colegas 

Vereadores, à Vereadora, à comissão especial que fez essa bonita escolha; aos familiares, o filho 

Norberto, Luciane, Jair, Letícia, Lucas; à imprensa, na pessoa do Filipe; assessores desta Casa e 

todas as pessoas que nos acompanharam durante essa transmissão. 

Agradecendo a presença e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão solene do Agricultor 

Destaque deste dia 29 de julho de 2021. Uma boa noite a todos! E tenham todos uma boa 

semana. Obrigado! 
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