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Prefácio

Itápolis – 150 Anos!

Inicio agradecendo a todos, que de uma maneira ou de outra, colaboraram para a obtenção das 
informações e parabenizando aqueles que se disponibilizaram um pouco mais e tornaram possível a ela-
boração do livro dos 150 anos de nossa cidade.

Nesse livro procuramos mostrar, de forma sintética, os acontecimentos marcantes de nossa histó-
ria, pois seria quase impossível escrevermos em um livro todos os detalhes, mas nosso objetivo é que a 
população encontre informações, fatos e fotos que façam desabrochar em cada um, a vontade de conhecer 
em mais detalhes a nossa história.

Não temos a pretensão de sermos perfeitos, provavelmente muita história ficará para trás, mas 
essas possíveis falhas poderão fazer com que mais pessoas se envolvam e elaborem outros livros.

Na parte referente a nossas origens e aos pioneiros que aqui vieram, procuramos evidenciar os 
fatos mais marcantes, porém sem nos determos em detalhes. Depois enumeramos, por ordem cronológica, 
nossos prefeitos e presidentes da Câmara Municipal, com datas de início e fim de mandato.

Procuramos todas as tendências religiosas para mostrarmos seus conceitos e seus ideais. Há um 
enfoque maior na religião católica, pois foi a primeira a fazer parte de nossa história e, muitas vezes, 
está ligada a ela de forma indissociável e não poderíamos deixar de enaltecer o Cônego Ednyr Antonio 
Basaglia Roveri, que está conosco há quase cinquenta anos.

Na Educação, procuramos mostrar o que aconteceu nesses anos todos. Provavelmente faltará algum 
dado, tal a grandeza na parte educacional, pois Itápolis sempre se destacou nesse segmento e tomara que 
consigamos ser destaque, novamente, tanto como o fomos no passado.

Dentro do capítulo de Infraestrutura Urbana, enumeramos todo o material que nos foi possível 
coletar. As histórias de nossos matadouros, das primeiras lâmpadas que iluminaram nossa cidade; as 
dificuldades dos primeiros calçamentos, enfim, da estrutura que traz conforto à população.

Itápolis sempre se destacou na área da comunicação e procuramos mostrar um pouco das histórias 
e dificuldades de nossas rádios, nossos jornais. Hoje, a TV tem ótima recepção, tanto nos canais pagos 
quanto nos canais abertos e tivemos a oportunidade de mostrar o trabalho árduo e as dificuldades enfren-
tadas pelos pioneiros do setor, pessoas de nossa comunidade que se disponibilizaram e trabalharam para 
que no início da retransmissão, Itápolis pudesse ter acesso a mais esse lazer.

Na parte cultural, trouxemos um pouco da história de nossos cinemas, desde os primeiros até o 
atual; do teatro, as suas grandes apresentações; das famosas corporações musicais que por aqui passaram 
regidas por maestros do naipe do nosso Raphael Mercaldi e outros. Isso nos remete ao passado trazendo 
também, as apresentações maravilhosas de nossa bandas marciais.

Não poderíamos deixar de fora as associações como a AIA, fundada há meio século, com as ideias 
surgidas no mais tradicional “point” da época, o “Bar Boulevard”, além do destaque nacional no campo 
de rodeios, a Cia de Rodeios Madrugada.
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Ainda no setor cultural, não poderíamos deixar de destacar o ícone na música sertaneja, José For-

tuna, dono de uma sensibilidade ímpar  e que é filho de nossa terra. Não poderíamos, também, deixar de 
mostrar os nossos escritores, apenas citando seus nomes e suas obras, pois cada um, certamente, merece 
que escrevamos um livro sobre suas vidas.

O transporte também sempre se fez presente em nossa história e procuramos retratá-lo de maneira 
significativa, dando um destaque especial ao nosso Aeroclube, com algumas histórias fantásticas, que até 
os dias de hoje é orgulho de nossa gente.

Na área da Saúde, mostramos as dificuldades que sempre existiram e os obstáculos que foram 
superados para que nossa cidade fosse referência regional. Dentro desse quadro, destacaram-se muitas 
pessoas, médicos que eram queridos como se fossem da família, abnegados e sempre dispostos a atender 
a população, dentre eles destacamos o Dr. Antonio Melucci, pelo muito que fez e pelo fato de termos 
convivido com ele por mais tempo.

Nossas instituições beneficentes sempre se destacaram no auxílio às famílias carentes de nossa 
cidade, às quais o agradecimento pelo trabalho prestado.

O esporte sempre esteve presente em nossa história e muitas vezes ligado à Educação, principal-
mente no futebol de salão, basquete e vôlei. O Oeste F. C., nosso expoente maior, merece não apenas um 
destaque, mas um livro sobre sua história. 

A economia de nosso município sempre foi pujante e procuramos destacar os períodos de nossa 
agricultura, que ainda hoje é o nosso ponto forte, além algumas empresas de nosso parque industrial.

A população itapolitana tem lugares de lazer e procuramos demonstrá-los com informações e fotos.
Itápolis, com seus cento e cinquenta anos, também participou de guerras e revoluções, procuramos 

demonstrar isso em fotos de participantes itapolitanos na Revolução Constitucionalista de 1932.
Figuras populares Itápolis sempre teve, tem e certamente terá, figuras essas que nos mostram pes-

soas que por um motivo ou outro se tornaram especiais e muito queridas por todos. Procuramos, então, 
resgatar algumas histórias.

Demonstramos, com fotos, o que Itápolis é hoje e finalizamos com o presente, em forma de poesia 
de Soely Regina da Silva Camargo Manoel, que retrata a grandeza de nossa história.   

Sérgio Luiz Ramos Covizzi
Secretário Municipal de Cultura, Ciência e Tecnologia
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