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R e p o r t a g e m  d e  Luís  C o la n e r i

Solene'instalação da nova Câmara Municipal 
Posse do Prefeito e Viee-Prefeito

Conquanto se trate de um 
fato já amplamente divulgado 
por todos os órgãos da im
prensa local e por alguns 
matutinos da Capital, êste 
mensário não pode furtar-se 
ao dever de registrá-lo em 
suas colunas, visto tratar-se 
de um evento de trancedental 
importância, que p o r  isso 
mesmo ficará gravado nas 
páginas da História Ituana.

+* *

Com o advento dêste novo 
ano se inaugurou sob os me
lhores auspícios, iniciou-se 
também, com vivas demons
trações de entusiasmo cívico, 
mais uma etapa do govêrno 
municipal, que, c o m  seus 
órgãos renovados pela von
tade soberana do povo, se 
propõe levar avante, sem 
solução de continuidade, êsse 
notável surto de progresso, 
que colocará Itu em posição 
de destaque entre as grandes 
cidades brasileiras.

A julgar pelo brilho das 
cerimonias de instalação dos 
órgãos do novo govêrno mu
nicipal; que mereceu o con
forto d a  presença e d o s  
apláusos de elementos mais 
representativos da sociedade 
ituana; a julgar pela expres
são de cordialidade ituana; a 
julgar p e l a  expressão de 
cordialidade e confiança nos 
destinoâ desta cidade tradi
cional, que transparecia na 
fisionomia dos novos gover
nantes; a julgar pela elevação 
dos discursos proferidos, po
demos ter a certeza de que 
o quatriênio recem iniciado 
será de labor profícuo e mú
tuo entendimento entre as 
diversas bancadas e o chefe 
do executivo, o que incenti
vará ação dos homens públi
cos facilitando-lhes sobrema
neira a jornada.

Após essas ligeiras consi
derações, passemos ao noti
ciário propriamente dito.

Ao majestoso PAÇO MUNI
CIPAL recem construído na 
rua Barão de Itaim, canto da 
rua 7 de Abril, dotado de 
amplas e arejadas dependên
cias profusamente iluminadas, 
acorreram s o l í c i t a s  exmas. 
autoridades, distintas famílias 
e considerável massa popular, 
na noitada magnífica de l.o 
de janeiro, para prestigiar 
com suas presenças, o solene

ato de instalação da nova 
Câmara e posse do prefeito 
e vice prefeito, eleitos para 
o quatriênio entrante. O me- 
ritíssimo Juiz de Direito da 
comarca, dr. J o s é  B e n to  
Cardoso Vidal que presidiu a 
cerimônia, de início, convidou 
as exmas autoridade civis, 
militares e eclesiásticas para 
tomarem lugar à mesa. Esti
veram presentes também, d i
versos vereadores da legis
latura. passada, que em cum
primento a disposições legais, 
apresentaram ^declaração de 
bens.

Em seguida o MM Juiz de 
Direito passou a examinar os 
diplomas dos novos vereado
res, que se achavam todos 
ptesentes. São êles, Srs: An- 
tonio Faustino Filho, Prof. 
Décio Scavasin, Homero Va
lente de Almeida, João Batista 
Silveira, Ten. José Gregório 
do Nascimento, Dr. José Leite 
Pinheiro Junior, Luiz Bruni, 
Luiz G a z z o l a  Filho, Luiz 
Guido, Lázaro Alves de Oli
veira, Farm. Múcio do Ama
ral Gurgel, Farm. Naim Curi, 
Ten. Nilo Lopes, Paulo Bra- 
gagnolo, Rui Pinto Marinho, 
Walter Lcuiencetti e Pedro 
Simão da Costa.

Constatada a presença da 
maioria absoluta de vereado
res, o MM Juiz de Direito 
declarou instalada a Câmara 
Municipal de Itu. Nêsse mo
mento a Corporação Musical 
União dos Artistas, fez ecoar 
pelos ares, os vibrantes acor
des (do Hino Nacional, que 
foi ouvido com o maximo 
respeito por todos os pre
sentes, tendo sido as notas 
finais abafadas por calorosa 
salva de palmas, que bem 
traduzia o entusiasmo da se - 1  

leta e esmaltada assistência 
que - enchia literalmente os 
vastos salões do Paço Muni 
cipal.

Ato contínuo, procedeu à 
eleição da mesa que dirigirá 
os trabalhos da Câmara no 
seu primeiro período legis
lativo do quatriênio que se 
iniciou. Logo após a apuração 
dos votos, o MM Juiz de Di
reito declarou eleita e em
possada a mesa, que ficou 
assim constituída:

Presidente — Luiz Guido.
Vice-Presidente — Lazáro 

Alves de Oliveira.
l.o Secretário — Ten. Nilo 

Lopes.

2.o Secretário — Rui Pinto 
Marinho.

Finda a tarefa oficial do 
representante tio poder Judi
ciário, sua excelência se di
rigiu ao povo ituano com 
palavras repassadas de gen
tileza, declarando se feliz e 
orgulhoso pela oportunidade 
que se lhe depara de servir 
à Justiça nesta comarca de 
tão gloriosas tradições. Não 
ocultou sua excelência, a agra
dável impressão que tivera 
nêsse primeiro contacto com 
êste povo, colocando se intei
ramente à disposição de todos.

A essa altura das soleni- 
dades, os trabalhos passaram 
a eer dirigidos pelo sr. Luiz 
Guido, presidente da Caraara 
que determinou ao l.o sec re 
tário ten Nilo Lopes proce
desse à leitura do têrmo de 
compromisso, que foi repeti
do em voz alta pelc.s verea
dores. Em seqüência foi no
meada uma comissão dos ve
readores Lázaro Alves de 
Oliveira, Luiz Gazzola Filho 
e Paulo Bragagnolo, para in
troduzir no recinto os srs. 
Dr. Felipe Nagib Cliebel, p re 
feito municipal eleito; Caeta
no Ruggieri, Vice-Prefeito 
eleito e Waldomiro Corrêa de 
Camargo, prefeito cujo man
dato ora se finda. Essas auto
ridades f o r a m  ovacionadas 
pela assistência. Tanto o pre 
feito como o vice-prefeito 
eleitos, leram a fórmula de 
compromisso com voz ' pau
sada e firme, perante a Câ
mara, e foram declarados 
empossados em seus cargos 
pelo sr. presente.

A seguir fizeram uso da 
palavra os srs: Prof. Décio 
Scavasin, pela bancada do 

ÍP S P; Lázaro Alves de Oli
veira, pelo P T B ;  Múcio do 
Gurgel e dr. José Leite Pi
nheiro Junior, pela U D N.

Os oradores das diversas 
legenda^, manifestaram o pro
pósito de trabalhar sem es- 
morecimentos, pelo progresso 
do município, hipotecando 
solidariedade ao novo prefeito, 
a fim de que a gestão de sua 
excelência não seja prejudi
cada por injunções políticas.

O dr. Chébel, com a calma 
que caracteriza a sua mar
cante personalidade, pronun
ciou palavras de agradeci
mentos ao povo que o elegeu, 
prometendo servir com cari
nho e dedicação a sua terra

natal. Referiu-se o orador à 
mensagem do governador Lu
cas Nogueira Garcez aos p re 
feitos paulistas, aconselhando- 
os a permanecerem acima 
dos partidos políticos, a fim 
de que possam dedicar-se in
teiramente à causa pública, 
em beneficio dos municípios, 
o que engrandecerá o Estado 
e, consequentemente, a Nação 
Brasileira. Prosseguindo em 
sua oração o sr. prefeito re 
feriu-se pesaroso, à memória 
do vereador eleito Pascoal 
Di Ciero, tão prematuram en
te roubado pela morte, ao 
convívio da família e dos 
amigos.

Os oradores foram muito 
aplaudidos. 0  sr. Luiz Guido, 
reiterou os seus agradeci
mentos aos colegas de ve- 
reança, às exmas. autorida
des e ao povo em geral, e 
encerrou os trabalhos.

A Rádio Convenção de Itu, 
com seus microfones instala
dos no Paço Municipal, ir ra 
diou todas as fases da ins
talação da Câmara e posse 
do Executivo.

A ata de instalação foi as
sinada pelas seguintes auto
ridades p re sen te s :

Dr. José Bento Cardoso Vi
dal, Juiz de Direito da Co
marca

Caetano Ruggieri, Vice- 
Prefeito 

Waldomiro Corrêa de Ca
margo

Cel. Anibal Brayner Nunes, 
Comandante do 2.o R. O .-105 

Ten. Cel. Ari Mesquita 
Dr. José Ferreira  
Quintino Luiz D’Onofrio, 

por si e pelo Colégio Patrocínio 
Abílio Savi, representando 

o dr. Cairu Teixeira, Delega
do de Polícia 

Prof. Peri Rlakman 
Pe. Joaquim Medeiros, Vi

gário
Dr. Rostand de Holanda 
Ten Aquilino Marins Peixoto 
Frei Policarpo O. C. Prior 

do Convento do Carmo 
Assinaram ainda os vereado

res e outras pessoas presentes.

i
i

R a n c h o  Triste
D© Reolnndo

Quem visse, o meu ranchi- 
nho de sapé a beira do ca
minho, não pensaria que ali, 
vivesse um cabocro amargu-j 
rado. As rolinhas, passavam: 
em bando cortando o espaço^ 
para pousarem no roçado/ 
na quebrada do espigão. Sen
tado na soleira da porta do 
rancho, Jovino contemplava 
a tarde que já  ia descendo. 
Jovino com a cabeça recos- 
tada sobre o batente da por
ta soltava umas baforadas de 
seu cachimbo, vendo subir 
pro azul do ceu. Pruque num 
casa fio, vance num pode 
continua assim, sempre bur- 
ricido. Percisa ranjá ua mo
ça que seja de seu gosto, 
prá móde se feliz. Nem tudo 
tempo eu vou vivê, o tempo 
é chegado meu fio!... Eu tenho 
notado Juvino que ocê num é 
mais alégre. Alguma cabocra 
malvada infitiçouou ponharam 
quebrante .e  mau oiado,quiocê 
anda burrecido tanto assim.

Num é!(.. mãe! num é nada 
disso que mecê diz. E’ ua 
coisa bem diferente qué eu 
sinto no coração, nhá mãe e 
amô esse bichinho que tanto, 
faiz agente sofre, se eu contá 
mecê num aquerdita, que tô 
mesmo apaixonado por The- 
rezinha a fia de nbô Bastião. 
Pruque oce n u m  perveita 
pinnchá o basso na tarzinha 
antão? Até que um dia chegou 
o momento tão almejado para 
Jovino, a felicidade sassia- 
ihes em ter em sua compania, 
a mulher, que sempre sonhara 
ter E assim gassou, os anos. 
Nascera o p r i m e i r o  filho. 
Jovino não sabia o que fazer 
com o piazinho, era  o elevo 
daquele la r ,  modesto q u e  
viera, acabar de completar a 
felicidade. Mas essa alegria 
para Jovino foi pouco dura- 
dora, não tardou que a des
graça viesse com sua faca 
desdentada, daquele rancho 
feliz. Jovino preparava as 
baterias e morteiros, rojões 
para as festa da capela que 
estavam próximas.

Therezinha era que a ju d av a  Jo v in o  
nos p reparativos das bom bas. E u  am o- 
de que to  p resin tino  q u arq u er coisa 
hoje Jovino Anu pre to  choro  o  dia in 
teiro  ah  qo pé de lim ão. Esse passari
nho tra iz  m au agoiro C redo em ' cruiz, 
m as o destino  tem  de seus capricho o 
que esta  p rescrito  por ele tu d o  pode 
acontecer. T herezinha perr esquecim ento 
en tra  na tenda de fogos com o p ito  na 
boca, e pegou na bacia de polvora qup 
continha grande q uan tidade  d e ‘‘colorato ’ 
o estrondo  fora terrivel que se ov iu  a lé
guas de d istanc ia , o corpo de T herezinha 
ficou m utilado, a velha e o piazinho m or
rera horas depois. Jo v in o  ficara cego das 
d u as v ista  e sem o braço d ireito . H oje  
quem  passa por aque’e cam inho ve 3 cruz 
p ran tad a  m arcando o logar que deixou de 
ex istir alguem . A tard e  quando  o sino da 
capelinha toca. cham ando oi fiéis a ora
ção, Jo v in o  ve com a v ista  do pensam ento 
os seus prim eiros d ias de felicidade.

Clube Recreativo S. Pedro
A Diretoria do Clube São Pe

dro, comunica aos seus sócios, 
que no dia 2 de fevereiro próxi- 
m ojiaverá baile pré-carnavalesco.

Os sócios das fábricas São Pe
dro e Maria Cândida, deverão 
apresentar o recibo n. 12, sócios 

externos recibo n. 1 e os freqüentadores do 
Clube somente com convite. Os interessados 
poderão procurar os convites nos seguintes 
lugares : Salão Central, Salvador Guido; Diaulas 
Fiorini, na Tipografia Bom Jesus; Secretaria 
do Clube, todos os dias, das 19 às 22 horas e 
na Cooperativa São Pedro.

NOTA: Será vedada a entrada de quem  
não tiver convite e não for portador de car
teira de identidade.

Itu, 13 de janeiro de 1952.
A DIRETORIA
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Cooperativa de Consumo dos Operários e Empregados da Cia. São Pedro Ltda.
S éde — Rua 21 de A b ril, 153  — M unicíp io  de Itu  — E s tad o  de S ão Paulo

Dossier no S. E. R-, n. 2.106, em  12 d e  O utubro d e  1944 — C a rta  no D.A C- n. 323 
N.° d e  associados 753 — N.° d e  quo tas-partes 771

Demonstração da Conta de Resultados Extraída em 31 de Dezembro de 1951

DÉBITO CRÉDITO

A Ordenados 
A Abono
A Consumo de Luz 
A Despesas Gerais 
A Consumo d’agua 
A Fretes e Carretoa 
A Publicidades 
A Gratificação 
A Descanso Remunerado 
A Impostos 
A Férias 

. A Alugueis 
A Seguro de Acidente do Trabalho 
A Conta de Resultados (prejuízo ccm 

semovente)

65.195.80
8.140.00 

659,90
27.892,60

129,60
19.358,90
17.090.00
8.846.00

19.299.80
1.155.00 
4.827,80
9.600.00 
1.830,60

1.100.00

De Mercadorias
Sobra bruta verificada neste exercício

De Juros e Descontos
Saldo desta conta

De Comissões
Saldo desta conta

\

275.150,15

8.811,40

152,00 234.113,55

185.126,00 ♦. . r -

R esu ltado s  do E xerc íc io
A Fundo de Reserva * \

10 % sobre a sobra líquida de Cr$ 98.987,55 9.898,70

A Juros sobre o Capital
6 % sobre o capital integrslizado pelos as

sociados até 31-12-951 4.195,15

A Retorno a Cooperados
No3 termos do artigo 59 § 2.o letra “B” 

dós {Estatutos Sociais, distribuiremos 
3 % (trê9 por cento) sobre as vendas 
realizadas neste exercício e que somam 
em Cr$ 2.829.451,50 (dois milhões oi- 
tocentos e vinte e nove mil quatro
centos e cinqüenta e um cruzeiros e 
cinqüenta centavos), cuia percentagem 
foi feita com a devida aproximação 84.893,70 98.987,55 \

284.113,55 284,113,55

CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO:

Presidente — Lourenço Carmignani 
Conselheiro — Luiz Guido 
Conselheiro — Ermanno Am m irandoli 
Conselheiro — Guilherme dos Santos 
Conselheiro — Frederico Montes

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretor-Pre9Ídenie — Lourenço Carmignani 
Diretor-Gerente — Luiz Guido 
Diretor-Secretário — Ermanno Am m irandoli

Francisco Simoni — Guarda-Livros 
Reg. S. E. R. n. 4.889 — Reg. C.R.C. Sp. n. 981

CONSELHO FISCAL:

Conferimos e iulgamos exatos os resultados desta 
conta e opinamos pela sua aprovação.

^  MEMBROS:
Manoel da Silva 
Antonio Lourençato 
Benedito Barnabé

Itu, 15 de ianeiro de 1952

Baile de posse e ani
versário de Fundação 
do Clube Recreativo 

dos Comerciários
Constituiu elegante nota de 

nossa sociedade a posse da 
nova diretoria do Clube Re
creativo dos 'Comerciários, 
realisada em sessão solene, 
na sede dessa entidade social, 
Da noite de 19 de Janeiro 
último.

A nova diretoria esta assim 
constituída:

Presidente — Antonio Faus- 
tino Filho.

Vice — Orestes Fausto Bo- 
nini.

Secretários — Gabriel Tosi, 
Amleto M e n q u i D i ,  e Celso 
Pinto Marinho.

Tesoureiros — Leonardo 
de Francisco, Duilio Scalise e 
Domingos dos Santos

Conselho Fiscal — Martin 
HernaDdez, José Putomati e 
Acacio Honorio.

Diretores Sociais — João 
Ramirez, Luiz Bolognesi, Sal
vador Sanchez e Michel Cu- 
taet.

Esporte — Benedito Espirito 
Santo e Mario S. D’Elboux.

Orador — Benedicto R. V. 
Camargo.

Após a solenidade realisou- 
se animado baile, que se 
prolongou até altas horas da

madrugada, abrilhantado pelo 
Jazz Odeon.

Agradecendo a fidalguia do 
convite, queremos apresentar 
aos novos dirigentes uma ges
tão eficiente e que continue 
a honrar as tradições do 
Clube da Praça Pe. Miguel.

Aniversário do 
Regimento Deodoro

Comemorou a kO de Janeiro 
ultimo, o seu 34.o aniversário 
o Regimento Deodoro.

Festejando essa festiva data 
o Comando promoveu expres
siva solenidade, que obedeceu 
ao seguinte programa:

7,20 Missa em Ação de 
Graças na Gruta Nossa Sra. 
de Lourdes.

8 horas Formatura do R e
gimento, H a s t e a m e n t o  da 
Bandeira, Leitura do Boletim 
alusivo á data e Canto da 
Canção da Artilharia.

10 horas Desfile do Regi
mento pela cidade.

2.a Parte
11 horas Prova “Cidade de 

Salto”. Voleibol entre a re 
presentação de Salto e Ofi
ciais de Regimento, em ho
menagem á vizinha cidade.

15,30 Prova “Cidade de Itu”, 
Basquetebol entre sargentos 
da Artilharia de Campanha, 
em homenágem á nossa cidade.

16,40 P r o v a  “Fabrica S. 
Pedro”, Futebol entre o Extra 
S Pedro e Praças do Regi
mento, em homenagem ao 
estabelecimento fabril, desta 
cidade.

A brilhante unidade aquar- 
telada nesta cidade e que 
tantas glórias tem dado a Itu

T 1 E N T D  E F I L M E M  GE üGUfl
O nosso jornal tem a grata 

satisfação de anunciar nêste 
primeiro numero de Janeiro, 
que foi iniciado o serviço de 
tratamento e filtragem da  
água, em modernissimas ins
talações construidas no alto 
da Vila Nova.

Reveste-se essa Dcta em 
p r i m o r d i a l  importância, de 
vez que foi solucionado um 
problema vital de nosso mu
ni c i p i  o, acabando se para 
sempre do aproveitamento de 
água poluida usada pela inos- 
sa população.

E6tá pois Itu de parabéns 
por mais um passo progres
sista dado em sua historia de 
realisações. Está em festa a 
nessa boa gente que pode 
agora usar o precioso liquido 
sem receio de {contrair mo
léstias perigosas á sua vida.

Via A nhanguera
A moderna variante da Via 

Anhanguera l i g a n d o  Itu a 
Jundiaí, v e m  sofrendo um 
alargamento considerável, a 
ponto de torna-se uma das 
mais perfeitas rodovias Ido 
país. A par dêsse melhora
mento Jqueremos destacar o 
perfeito serviço da Viação 
Anhanguera Ltda, sempre em
penhada em o f e r e c e r  aos 
passageiros modelar serviço 
de transporte entre Itu e a 
Capital Paulista.

Sorteio das cestas

Relação dos
contemplados

No sorteio promovido pela 
Cooperativa S. Pedro, nasves- 
peras do Natal, foram con
templadas as seguintes pes
soas: Natalina Ribeiro, Adão 
Corrêa, Sebastião Silvestre, 
Oraides de Oliveira, Maria de 
Lourdes Fontoura, Benedita 
Fontoura, Lucinda Soares, Te
resa Sales Martins, João de 
Paula e Vitorio Barbieri.

Aos felizardos, que passa
ram um Natal regado a vinho 
e com deliciosas frutas nos
sas felicitações efusivas.

Aniversário
Transcorreu a 10 de Janeiro 

último mais um aniversário 
natalício da virtuosa sra. d. 
Vicentina Marins Peixoto, es
posa do n o s s o  particular 
amigo Tte. Aquilino Marins 
Peixoto.

A distinta aniversariante, 
que sempre se constituiu no 
verdadeiro anjo tutelar do 
apostolado seu esposo, na 
extraordinária obra Jem be
neficio dos pobres da Socie
dade de S. Vicente de Paulo, 
foi nessa data muito cumpri
mentada.

O “O Trabalhador” rejubi- 
lando se pela gratíssima efe- 
meride, apresenta a homena
geada os mais sinceros cum
primentos.

E S .
Acha-se em franco desen

volvimento a construção da 
nova Igreja de S. Vicente de 
Paulo, erigida sob a invoca
ção do grande apóstolo da 
caridade, nos pagos da Vila 
Vicentina.

A nova Igreja substituirá a 
modesta Capela da Vila e que 
mercê do desenvolvimento do 
patrimônio dos pobres, tornou- 
se pequena para 'com portar o 
grande número de fieis que 
semanalmente aco rre  àquele 
recanto de amor ao próximo.

04103881


