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Ilmo. Sr. Cel PM Valter de Oliveira
Secretário Municipal de Obras

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 dos povos

Considerando que a participação de cidadãos itapetininganos nesse
conflito se deu por intermédio do ingresso deles na condição de soldados combatentes da
Força Expedicionária Brasileira, a qual deixou o nosso país em 5 de julho de 1944 para
entrar em combate no teatro de operações italiano.
Considerando que foram trinta e seis os jovens cidadãos itapetininganos
que colocaram suas vidas em sacrifício no altar da Liberdade e da Democracia durante esse
conflito, fosse em combate às forças nazistas na Itália, fosse na defesa de nosso litoral
paulista e em Fernando de Noronha durante os meses de setembro de 1944 e maio de 1945

Considerando que destes jovens que partiram e entraram em combate,
dois deles, os soldados de infantaria Sebastião Garcia e Joaquim Antonio de Oliveira, vieram
a tombar no campo de batalha de armas nas mãos, enfrentando inimigo nazista em muito
superior em efetivos, mas não no idealismo, na coragem e na galhardia típicas dos filhos
dessa terra.

Considerando que em 8 de maio de 2007, o então Prefeito Municipal
Roberto Ramalho Tavares e o vereador Geraldo Correa Franco (in memoriam) prestaram
uma merecida homenagem a esses filhos de Itapetininga que participaram da Segunda

Guerra Mundial com a construção e inauguração de um Monumento existente no Tiro de
Guerra deste munícipio

Considerando que a ação inexorável do tempo e do inaceitável
desrespeito da parte de alguns cidadãos insconscientes dessa história de lutas e sacrifícios
levou o referido Monumento a existir atualmente em péssimo estado de apresentação, o que
tem prejudicado irreversivelmente a sua dignidade para se manter como o baluarte que
idealizado e construido foi para às gerações presentes e futuras de itapetininganos

O Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga, entidade cultural e
sem fins lucrativos, fundada em 28 de agosto de 2011, com a finalidade de resgatar os feitos
e da memória dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial de nosso município, vem mui
respeitosamente solicitar à Secretaria Municipal de Obras que o Monumento aos ExCombatentes da 2° Guerra Mundial de Itapetininga, existente na Tiro de Guerra de
Itapetininga, na esquina dos logradouros Rua João Vieira Camargo com a Rua Professor Jair
Bart (vide anexos fl. 1, 2, 3, 4 e 5), seja restaurado com recursos desta Secretaria para que
possa ser reinaugurado em solenidade cívico-militar a ocorrer no dia 2 de julho de 2014,
data comemorativa dos 70 anos da partida do 1º Escalão da Força Expedicionária Brasileira
para o Teatro de Operações da Itália, com um total de 5081 combatentes, entre eles os
nossos 36 pracinhas itapetininganos que com este monumento desejamos manter viva a
memória de suas lutas e sacrifícios. Além das obras referentes ao restauro, solicitamos
também o custeio de placa comemorativa em aço inoxidável (vide anexos fl.6) que deverá
ser afixada ao monumento, placa essa que relaciona os nomes de todos os itapetininganos e
as unidades militares que serviram durante o maior conflito armado do século XX.

Nestes termos, solicitamos deferimento de nosso pleito, na esperança e
expectativa da concretização dessa imprescindível reforma, porquanto as gerações
presentes e futuras de nossa Itapetininga nela terão um restaurado monumento, um marco
compatível com a dignidade, o sacrifício e a pujança de cidadãos de nossa terra, nossas
famílias e tradições que lutaram pela Paz, pela Liberdade e pela Democracia.

Em itapetininga, a 16 de março de 2014

______________________________________
Professor Jefferson Biajone
Presidente do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga
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ANEXOS
fls.1 a 5 – estado atual do monumento
fl. 6 – placa de aço inoxidável
fl. 7 a 9 – orçamentos da placa e
instalação da placa no monumento

