
Ata da 7ª Sessão Solene, realizada aos 09 dias do mês de  

Julho de 2013, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre senhor 
José Mango. Iniciando a Sessão, o Cerimonial solicita, para compor a Mesa, a presença do 

Presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori. Isto feito, é realizada a chamada de todos 

os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausente o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA. Ato contínuo, são convidados para compor a Mesa Principal os 
Vereadores Srs. Maurício Cassimiro de Lima, 1º Secretário da Câmara Municipal, Juliano 

Feliciano, 2º Secretário da Câmara Municipal, Sr. José Natalino Paganini, Prefeito 

Municipal de Itapira, Sr. Marcelo Dragone Iamarino, Diretor de Cultura de Itapira e Sr. Eric 

Apolinário, Presidente do Núcleo M.M.D.C. de Itapira. A seguir, o cerimonial solicita a 
presença no plenário do ilustre homenageado a saber: Sr. José Mango. Após o cerimonial 

citar as demais autoridades presentes, o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, 

declara aberto o trabalho da presente Sessão e solicita ao Vereador, Luiz Antonio 

Machado, para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Após o cerimonial citar as demais 
autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da 

presente Sessão Solene. Ofícios: Vereador César Augusto da Silva: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. 

Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os 
trabalhos, o Sr. Presidente Carlos Alberto Sartori faz uso da palavra: “Dignas autoridades 

presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo Membros da Mesa Diretora. 

Excelentíssimos companheiros vereadores. Prezado e ilustre homenageado, merecedor não 

só do Título de Cidadania - honraria maior da nossa Casa Legislativa - que lhes 
entregaremos em instantes, mas também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito 

e admiração pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados não só à comunidade 

Itapirense, mas também paulista. Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens 

que nos honram com suas presenças nesta Sessão Solene. Hoje, 9 de julho, é o dia no qual 
nós paulistas relembramos a Revolução Constitucionalista de 1932, revolta armada contra o 

Governo Provisório de Getulio Vargas, que teve como objetivo principal trazer a 

normalidade constitucional a este país. Iniciada em 9 de julho, a Revolução foi encerrada 3 

meses depois, a 2 de outubro de 1932. Aqui em Itapira, palco histórico da batalha, o 9 de 
julho é lembrado em memória dos 135 mil soldados e voluntários paulistas que com 

bravura lutaram em nossos vales, morros, túneis e trincheiras, em especial, os 830 

combatentes que tombaram mortalmente, dando a sua vida e o seu sangue, pelos ideais 

democráticos e por um Brasil melhor. Quando a História do Brasil é examinada com 
atenção, descobre-se que em todos os momentos históricos existiram homens e mulheres 

que saíram da rotina da vida que levavam e despertaram para algo maior, agindo para o 

bem da coletividade e do país onde viviam. E o Sr. José Mango representa bem isso, pois 
abdicou de uma vida tranquila em uma cidade até então pacata, para emcampar uma luta 

pelo bem da maioria. Homem que conseguiu superar o medo da dor, da perda, do fracasso, 

da doença, do cansaço, do cárcere, do desterro, dos tormentos e torturas de seus inimigos. 

Superou até o medo da morte e colocou à prova as suas características pessoais, em especial 
o seu caráter, a coragem e o amor pelo Brasil e enfrentou com determinação os 

acontecimentos históricos que viveu. Natural da cidade paulista de Altinópolis, José Mango 

se alistou como voluntário aos 19 anos. Na capital paulista, se uniu ao famoso Batalhão "9 

de Julho", sendo enviado à Campinas, onde aguardou ordens de seguir para a batalha. 
Chegou a Mogi Mirim desarmado e sem nenhum treinamento, sendo enviado com urgência 

para a região do "Morro do Gravi", onde as tropas paulistas que recuaram de Eleutério 

cavaram trincheiras rasas. Ali, unindo-se ao 6º R.I. (Exército), Força Pública, e outros 

batalhões de voluntários, resistiu ainda por cerca de 72 horas à grande investida dos mais de 
10 mil homens do exército federal. Mango e seus companheiros de luta foram atacados pela 

esquerda (na região dos atuais bairros da Santa Fé, Santa Marta e Della Rocha) pelos 



batalhões provisórios que vinham da Bahia, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas 

e o famoso 14º batalhão do Rio Grande do Sul, comandado por Benjamin Vargas, irmão de 
Getúlio Vargas. Após o término dos confrontos, quando retornaram a Campinas, no pátio 

do Colégio Culto a Ciência, de um batalhão de 490 homens, restaram apenas 112. Podemos 

dizer, sem sombra alguma de dúvida, que o Sr. José Mango vislumbrou um país no porvir, 

um país livre, democrático, uma nação brasileira. E esse destino elevou-o à posição de 
homem especial na História do Brasil. É o exemplo vivo do verdadeiro herói brasileiro, 

anônimo que contribuíu para que o Brasil chegasse ao que é hoje. E já que estamos vivendo 

um momento de despertar da cidadania brasileira, como seria benéfico se houvesse um dia 

para cultuarmos nossos heróis e heroinas. Muitos dos combatentes de 1932, foram à luta 
por ideais democráticos, sem exigir nada em troca. Parece que estavam dando uma resposta 

àquela famosa frase do presidente americano John Kennedy quando ele disse, anos depois 

de 32: "Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você está fazendo 

pelo seu país." Os bravos paulistas de 1932 fizeram a sua parte pelo Brasil. Cada um que 
lutou, seja nas trincheiras ou nas ações de planejamento estratégico e logística militar, 

foram heróis, pelas suas ações de idealismo, de coragem e de luta por um Brasil melhor. 

Muitos foram os heróis, mas na impossibilidade de se homenagear a todos, em nome de 

todos eles, homenageamos o Sr. José Mango. Meu muito obrigado a todos! Bom dia.” 
(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita a presença à frente da Mesa Diretora do 

Presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Alberto Sartori, do Sr. Marcelo Dragone 

Iamarino, Diretor de Cultura de Itapira, do Sr. Eric Apolinário, Presidente do Núcleo 

M.M.D.C. de Itapira e do Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, para 
que juntos façam a entregue do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. José Mango. 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Bom dia senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente. 

Gostaria de saudar a todos em nome de nosso querido colega de campanha, Sr. Carlão 
Jamarino. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do homenageado do dia, Sr. 

José Mango, assim como todos seus familiares que se fazem presentes. Gostaria de 

cumprimentar o Eric, pois o mesmo é um grande historiador de nossa cidade. Você é uma 

figura muito importante no cenário histórico de Itapira. Sr. José Mango, essa outorga do 
Título de Cidadania Itapirense me fez pensar no transcorrer da história. Durante o hino 

nacional de hoje pude constatar que sua figura ficou estampada em determinado trecho. O 

trecho seria o seguinte: “Nem teme, quem te adora, a própria morte.” O senhor se fez 

presente com grande bravura dentro dessa luta. É redundante dizer que durante aquele 
período, onde São Paulo estava na luta pela democracia, você se fazia presente na batalha. 

Na verdade, Sr. José, gostaria de deixar claro que sou cidadão paulista graças a sua 

dedicação e a dedicação de seus colegas. Vocês fizeram um paulista com muito orgulho. O 
senhor e seus colegas nos deixaram muito orgulhosos. Obrigado pela presença.” 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Bom dia senhor presidente, senhores vereadores, público presente, mestre Paganini, 

público presente. Gostaria de cumprimentar todos os secretários que se fazem presentes em 
nome de nosso querido colega, Sr. Marcelo Iamarino. Bom dia a todos. Acredito que 

devemos fazer justiça, pois o colega Carlos Jamarino também fazia parte desta Casa de Leis 

quando o projeto foi aprovado por unanimidade. Carlão, você também deve se sentir como 

representante do Legislativo nesta solenidade. Ilustríssimo Sr. José Mango. Dignos 
familiares presentes. Bom dia. Nesses 81 anos de revolução faço uma alusão a uma 

pergunta que dificilmente encontramos argumentos para sua resposta. Tenho certeza que 

nas falas do nobre presidente de nosso Legislativo, Sr. Carlinhos Sartori, passou um filme 

na cabeça do ilustríssimo homenageado. A guerra é justa? Será que existe justiça na guerra? 
Existe uma questão ética na guerra. Será que a vitória no enfrentamento é justa? Tenho 

certeza que naquela época o ideal do cidadão e os ideais pela luta de um país democrático 



se faziam presentes em todos os corações e almas daqueles que perderam a vida 

derramando sangue, luta e principalmente a uma pessoa em vida que está recebendo as 
singelas homenagens nesta data. A cidade de Itapira se rende a pessoa do nobre 

homenageado. Nesses dias, trazendo para o cenário de 2013, continuamos vivendo uma 

guerra. Hoje possuímos uma guerra contra o tráfico, bandidagem, violência e corrupção. 

Essa luta é justa, pois a causa é nobre por defendermos a cidadania e a sociedade. Bertolt 
Brecht, grande dramaturgo alemão perseguido pelo nazismo e exilado nos Estados Unidos, 

fez um questionamento justificando todas essas perguntas iniciais. Ele encontrou uma 

resposta se a guerra é justa ou não. Só quem pode dizer se uma guerra é justa é a mãe de um 

soldado morto, pois sendo ela quem gerou aquela vida poderá dizer, de fato, se essa vida 
ceifou-se por uma justa causa ou a favor de uma causa que poderia enobrecer aquele ato. 

Então, em nome de todos os companheiros que o senhor perdeu em batalha, gostaria de 

deixar registrado esse pensamento. A ética coloca para nós várias razões de reflexão. Uma 

delas é de onde vem a justeza de qualquer guerra. Nesse dia 09/07/2013, senhor José 
Mango, sinto-me, juntamente com todos os demais colegas vereadores desta legislatura, 

orgulhoso de oferecer com justeza e ética o Título de Cidadão Itapirense. Pobre o país que 

não tem seus heróis que lutaram e lutam por princípios de cidadania. Hoje essa cidade se 

rende a sua pessoa. Felicidades, Sr. José Mango. Muitos anos de luta e batalha. Desejo a 
você e a todos seus familiares. Tenho certeza que todos eles estão imensamente orgulhosos 

nesta presente data. Parabéns novamente. Obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Bom dia senhor presidente, 

senhores vereadores, digno homenageado, imprensa escrita e falada, público presente. Sr. 
José Mango, pude conhecer um pouco de sua história através do Núcleo Itapirense 

M.M.D.C. Fiquei muito impressionado com o passado. O Eric é uma das pessoas que se 

empenhou e dedicou a maior parte de seu tempo para levantar a história do passado. Hoje é 

uma data que ficou marcada na história de nosso país. Muitas pessoas como o senhor 
lutaram bravamente para defender a democracia. A democracia prevaleceu graças a luta e 

dedicação de muitas pessoas. Gostaria de deixar registrado um grande abraço dedicado ao 

senhor, assim como a todos os seus familiares. Estamos muito orgulhosos em vê-lo 

presente nesta Casa de Leis. Muito obrigado pelo senhor fazer parte de nossa cidade. 
Obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. JOSÉ MANGO: 

“Bom dia a todos. Lutamos para que a nação pudesse ter a Constituinte. Graças a Deus a 

possuímos nos dias atuais. Agradeço imensamente a homenagem disponibilizada a minha 

pessoa. Obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira 
Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Bom dia a todos. Senhor presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori. Homenageado da noite, Sr. José Mango. 

Autoridades que se fazem presentes. Bom dia a todos. É um prazer recebê-lo em nossa 
cidade, Sr. José Mango. Seja bem vindo. Também gostaria de saudar seus familiares pela 

ilustre presença. Estou muito feliz pelo transcorrer do dia de hoje. Estamos novamente 

reunidos e podemos dizer com muito orgulho que os nove vereadores de nossa bancada 

estão presentes nesta solenidade. Quero desejar meus parabéns a todos os vereadores desta 
Casa de Leis. Muitas histórias foram relatadas em relação ao Morro do Graví. Rapidamente 

gostaria de deixar registrado a minha mensagem. Permitam-me, inicialmente, cumprimentar 

este Legislativo Itapirense por mais essa importante iniciativa. Ao longo dos últimos meses 

nossa Casa de Leis tem mostrado uma sensibilidade extraordinária na realização de 
homenagens que se traduzem em atos de justiça e de reconhecimento verdadeiro. Este é o 

caso de hoje em que estamos nos reunindo para celebrar a vida e a história do combatente 

Sr. José Mango. Não creio que deveríamos nos atrever de chamá-lo de ex-combatente 

unicamente porque não está atrás de uma trincheira neste momento. Reconhecê-lo ainda 
como combatente, acredito que é mais verdadeiro porque, com certeza, ainda vibra nele 

aquele ideal que caracteriza os paulistas verdadeiros comprometidos com o crescimento, a 



democracia, a justiça e a liberdade. Voltemos, por um instante, em nossa imaginação o ano 

de 1932. Naquele momento incerto as sombras da ditadura prenunciavam em uma noite 
sem fim para o nosso país. José Mango e seus companheiros saíram a lutar. Naquela hora 

triste o sangue dos paulistas regavam os campos que deveriam estar recebendo água e 

sementes. O 4º Batalhão Nove de Julho, com José Mango e seus companheiros de farda, 

chegou a Itapira para nos defender. Mesmo sem treinamentos, sem equipamentos 
adequados e atacados por mais de 10 mil homens do governo federal, Mango e seus amigos 

não retrocederam e inflaram sua coragem, sua determinação, seu sentimento de uma revolta 

cívica, justa e verdadeira para defender Itapira e o nosso querido Estado de São Paulo. 

Sabiam que neles se depositavam a segurança dos idosos desarmados em nossa cidade e a 
esperança das crianças que ansiavam um futuro mais feliz. Lutaram um bom combate. Nas 

palavras de São Paulo, apóstolo: “Se a bravura paulista não foi suficiente para vencer nos 

campos de batalha, foi mais que suficiente para vencer no campo das ideias.” Em pouco 

tempo a mensagem frutificou. Mais que isso, atravessou gerações. A luta de Mango e seus 
companheiros atravessou campos, trincheiras, cidades e montanhas, sendo que ajudou o 

Brasil a reencontrar a democracia. Muitos se perderam no caminho como diz a música, mas 

uma nação inteira se encontrou anos depois naquele momento glorioso, onde a liberdade e a 

justiça davam as mãos. Se hoje podemos ver novamente um povo pedindo pacificamente 
mais mudanças, acredito que é unicamente porque São Paulo, dando mais um exemplo para 

o Brasil, ergueu-se antes e mostrou que uma nação se constrói com verdade, equilíbrio, 

consenso e união. Parabéns, Sr. José Mango, por ter dado a Itapira a sua luta, coragem e seu 

penhor à democracia. Mais uma vez quero parabenizar os três setores de nossa 
administração. Aliás, três é o número do equilíbrio e um número justo. Os três segmentos 

são a Secretaria de Cultura, a Câmara Municipal e o Núcleo M.M.D.C de nossa querida 

Itapira. Essas três forças e segmentos, com muito equilíbrio, tiveram a sensibilidade de 

trazer para a nossa cidade o Sr. José Mango e seus familiares. Obrigado e parabéns a todos, 
em especial, Sr. José Mango.” (Aplausos). Terminada a homenagem, o Sr. Presidente 

agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que 

prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus 

colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da 
presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 


