CÂMARA MUNICIPAL DE JURANDA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 021/2018
AUTORIA: VEREADOR JOSÉ MOLINA NETTO

ASSUNTO: INDICA À CHEFE DO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE UM MONUMENTO
HISTÓRICO PARA O TÚMULO DO PIONEIRO JOÃO MAFFEI ROSA, FUNDADOR E
PATRONO DO COLÉGIO JOÃO MAFFEI ROSA DE JURANDA, ESTADO DO PARANÁ.

O VEREADOR que esta subscreve, no uso de suas atribuições Regimentais,
INDICA, à Chefe do Executivo Municipal, que seja realizada a construção de um monumento
histórico no túmulo do pioneiro João Maffei Rosa, localizado no Cemitério Municipal Paulo
Camargo, pela importância de sua contribuição na construção do município de Juranda.
JUSTIFICATIVA: Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Vereadores: Nossa indicação visa homenagear e restaurar o túmulo do pioneiro João Maffei Rosa,
tendo em vista o estado de abandono que se encontra o mesmo. A reivindicação não é apenas deste
vereador, mas da direção, professores e alunos do Colégio João Maffei Rosa, que entendem ser ele
parte da história do nosso município e por assim ser, deve ser dada especial atenção por parte do
Poder Público através da construção de um túmulo e um monumento digno de sua importância e de
sua história, para que as gerações futuras tenham conhecimento dos relevantes serviços prestados
por esse desbravador, cuja história remonta o início do século passado.

João Maffei nasceu na cidade paulista de Bebedouro, em 14 de fevereiro de
1909. Sempre foi uma criança estudiosa, chegando a cursar contabilidade obedecendo a vontade de
seu pai. Após se formar ajudou seu pai na lida com a fazenda, exerceu a profissão de contabilista,
tendo se mudado para a cidade de londrina em 1948, onde exerceu a profissão de corretor de
imóveis, trabalhando e economizando para adquirir suas próprias terras. Em 1950, juntamente com
Simão Zaffermman e Benjamin Zaffermman, estabeleceram uma sociedade rural e adquiriram uma
enorme porção de terras localizada na Comarca de Campo Mourão, com o objetivo de estabelecerem
três grandes fazendas de Café.

Com o tempo, surgiu o desejo de estabelecer um povoado, já que a porção de
terras que formara as três fazendas era muito grande E assim foi feito. Como primeiro passo, era
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preciso escolher o nome da cidade, que estava por nascer. E foi a esposa, Lilia Onélia, que o fez em
homenagem a filha de um cacique da tribo Kaigang, de nome Juranda, que no passado habitava a
região. João Maffei sempre levou uma vida simples, buscando o bem de todo o povoado de Juranda,
sendo que dedicou grande parte de sua vida para que fosse possível a construção da cidade.

Acometido por um aneurisma incurável, João Maffei faleceu em 05 de junho de
1961. Aqui faz-se apenas um resumo da vida do Senhor João Maffei Rosa, já que sua trajetória foi
de grandes feitos, cuja biografia melhor descrita segue anexo a esta proposição, bem como pode ser
obtida nos arquivos existentes no Colégio João Maffei Rosa.

Portanto, diante da importância do Sr. João Maffei na formação de nossa
cidade, é necessário que tenhamos avivada em nossas mentes sua trajetória, resgatando a história de
Juranda desde o seu início, com um de seus colonizadores mais importantes. Assim, enfatizamos
nossa indicação para que o túmulo do Senhor João Maffei Rosa seja declarado como Patrimônio
Cultural do Município de Juranda, pelos motivos já delineados, e que para isso, seja realizada a
restauração do seu Túmulo, com a construção de um monumento em sua homenagem.

Nossa indicação se fundamenta na proteção do Patrimônio Cultural,
estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 216, bem como nos artigos 9º, inciso IV, artigo
11, inciso VIII e artigo 85, inciso V, todos da Lei Orgânica Municipal. Ademais a presente
indicação está em conformidade com o que dispõe o artigo 132, §2º do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Juranda, além de estar também de acordo com a meta estabelecida pela Lei de
Diretrizes Orçamentária e Lei do Orçamento Anual para o ano de 2019, na unidade 07.02 –
Departamento de Cultura.

Esta é a Indicação com a qual contamos com o apoio de todos os Vereadores.

SALA DAS SESSÕES, 26 de novembro de 2018

___________________________

JOSÉ MOLINA NETTO
Vereador

