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Ilma. Sra. Simone Marquetto
Prefeita Municipal de Itapetininga
Ilmo. Sr. Cel PM Josué Alvares Pintor
Vice Prefeito Municipal de Itapetininga
Considerando a importância histórica de Itapetininga no maior conflito
armado do século XX que foi a Segunda Grande Guerra Mundial durante a qual cidadãos seus
se voluntariaram para lutar contra forças nazi-fascistas que ameaçavam a Paz, a Liberdade e a
Democracia universais nos campos e nos ares da Itália em 1944 e 1945

Considerando a importância histórica de Itapetininga no maior movimento
cívico da História do Estado de São Paulo que foi a Revolução Constitucionalista de 1932
durante a qual cidadãos seus se voluntariaram para formar batalhão e defender os valores
mais caros da soberania brasileira: a Constituição, a Liberdade e a Democracia

Considerando a importância histórica de Itapetininga na Revolução Paulista
de 1924 durante a qual cidadãos seus se voluntariaram para integrar a lendária Coluna Sul e
sob comando do Exército Brasileiro libertar o Estado do jugo das forças rebelades que haviam
tomado São Paulo capital e cidades circunvizinhas

Considerando a importância histórica de Itapetininga na Revolta da Armada
durante o qual cidadãos seus se voluntariaram sob comando do ínclito Coronel Fernando
Prestes de Albuquerque no auxílio à Consolidação da República em 1893 e 1894

Considerando a importância histórica de Itapetininga na Guerra do Paraguai
durante a qual cidadãos seus se voluntariaram para formar batalhão de guardas nacionais e de
voluntários da Pátria para assim atender aos anseios do Império do Brasil, vilipendiado pela
agressão de sua população e território a 29 de dezembro 1864

Considerando que em todos esses conflitos armados e decisivos na História
do Brasil, Itapetininga participou com o melhor de seus filhos e iniciativas, sempre mantendo
altaneiro o pavilhão nacional, ainda que roto pela metralha e pelo sabre da baioneta inimiga, o
que lhe granjeou o reconhecimento da nação, a citar, em meados do século passado, a herma
monumento erigida em nome do maior soldado do Exército Brasileiro de todos os tempos e
também o seu patrono, o Marechal de Exército Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias
Considerando que a confecção do busto do anunciado e ínclito Marechal
Duque de Caxias foi considerada obra ímpar e sem preço porquanto foi de autoria do pintor,
escultor, desenhista, ceramista ítalo-brasileiro Ottone Zorlini, cujas mãos expressaram o
agradecimento do Brasil à Itapetininga pelos seus relevantes serviços prestados à Pátria

Considerando que esta herma monumento e o busto do ínclito Marechal
Duque de Caxias também receberam a continência de milhares de jovens atiradores
itapetininganos que defronte a ambos prestavam o juramento a Bandeira Nacional todo dia 25
de Agosto, Dia do Soldado

Considerando que esta herma monumento e o busto do ínclito Marechal
Duque de Caxias, localizados em pleno coração de Itapetininga, sofreu recentemente
lamentáveis atos de vandalismo que as onze fotos tiradas a 26 de Agosto de 2018, em anexo a
esta petição, melhor infelizmente testemunharão

Considerando que esta herma monumento e o busto do ínclito Marechal
Duque de Caxias, localizados em pleno coração de Itapetininga, se encontram em estado
deplorável e deveras comprometedor tanto para a imagem, quanto para o respeito-próprio do
próprio município como um todo e de seus cidadãos perante outros municípios, o nosso Estado
de São Paulo, o nosso Brasil e a toda e qualquer pessoa que tenha a oportunidade de visitá-lo
O Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga, entidade cultural e
sem fins lucrativos, fundada a 28 de agosto de 2011, com o propósito de resgatar os feitos e a
memória de ex-combatentes itapetininganos partícipes de guerras, conflitos, revoltas e
revoluções nacionais e estrangeiras, em parceria com a Associação dos Ex-Atiradores e
Amigos do Tiro de Guerra de Itapetininga e com a Banda do Tiro de Guerra 02-076
vem mui respeitosamente solicitar às Vossas Senhorias que a Herma Monumento ao Duque de
Caxias existente na Praça do Largo da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga,
Centro de nosso município seja dali retirada na sua totalidade física e transferida para o pátio
de formatura Sargento Fábio Vieira Ribeiro, pertencente ao nosso centenário Tiro de Guerra de
Itapetininga (15 3272 0808), para que em local apropriado neste pátio continue a existir e
possa servir ao jovem atirador Itapetiningano quando da realização de seu juramento de
Soldado Reservista do Exército Brasileiro.

O Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga, em uníssono com as
duas outras entidades cívicas supramencionadas, solicita por meio desta petição que a Herma
Monumento ao Duque de Caxias seja retirada da referida praça, translada para o Tiro de
Guerra 02-076, sito na Rua Dr. João Vieira de Camargo, 104, Vila Barth, e restaurado por meio
de nova e necessária pintura, todas essas ações com recursos da Prefeitura Municipal de
Itapetininga para que possa ser reinaugurada em solenidade cívico-militar a ocorrer em data

ainda a precisar, mas no início do mês de novembro de 2018, quando então teremos a
solenidade de encerramento do Ano de Instrução do Serviço Militar Inicial de nossos atiradores
da Turma Guararapes 370 Anos, ou seja, uma reinauguração digna e à altura do valor
inestimável desta Herma Monumento ao Duque Caxias a ocorrer exatamente nos 370 anos
comemorativos de fundação do Exército Brasileiro.

Nestes termos, solicitamos deferimento de nosso pleito, na esperança e
expectativa da concretização dessa imprescindível transferência e reforma, porquanto as
gerações presentes de nossa Itapetininga, nesta Herma Monumento ao Duque Caxias de nova
localização porvir, não só terão um marco compatível com a dignidade, o sacrifício e a pujança
dos cidadãos de nossa terra e região, mas, sobretudo, a sua proteção e salvaguarda para as
gerações futuras de atos de vandalismo e sumário desrespeito ao nosso passado que,
infelizmente, abundam generalizadamente, mas não podem, em hipótese alguma, subsistir.

Em itapetininga, a 26 de Agosto de 2018

______________________________________
Prof. Dr. Jefferson BIAJONE
Presidente do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga

______________________________________
Sr. JAIR Franci Neto
Presidente da Associação dos Ex-Atiradores
e Amigos do Tiro de Guerra de Itapetininga

______________________________________
Sr. Marcos RAMOS
Presidente da Banda do Tiro de Guerra 02-076

E nosso herói itapetiningano da Segunda Guerra Mundial na Itália

______________________________________
Pracinha VICTÓRIO Nalesso, 2º Ten. Ref.
11º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira
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ANEXOS

Fotos de 1 a 11
comprobatórias do estado atual do monumento
Fotografias tiradas em 26 de Agosto de 2018
pelo Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga

Foto 1.

Setas Vermelhas apontam para
manifestos de pichação no corpo frontal, base e face do busto
da herma Monumento Duque de Caxias em 26 de Agosto de 2018

FOTOS 2 e 3 (26 Agosto 2018). Setas Vermelhas apontam para
Manifesto de pichação nas laterais da base da herma Monumento Duque de Caxias

Fotos 4 e 5.

Setas Vermelhas apontam para
Manifestos de pichação na frente e no verso, respectivamente, do corpo da herma
Monumento Duque de Caxias em 26 de Agosto de 2018

Fotos 6 e 7.

Setas Vermelhas apontam para
Manifestos de pichação nas laterais esquerda e direita, respectivamente,
do corpo da herma Monumento Duque de Caxias em 26 de Agosto de 2018

Fotos 8 e 9.

Setas Vermelhas apontam para
Manifestos de pichação porções frontais e na face do busto
da herma Monumento Duque de Caxias em 26 de Agosto de 2018

Foto 10.

Setas Vermelhas apontam para
manifestos de pichação na face esquerda do busto do Duque de Caxias
Patrono do Exército Brasileiro em 26 de Agosto de 2018

Foto 11.

Setas Vermelhas apontam para
manifestos de pichação na face direita do busto do Duque de Caxias
Patrono do Exército Brasileiro em 26 de Agosto de 2018

