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DISPÕE  SOBRE  A  DENOMINAÇÃO  DE  SALAS  DO
MUSEU HISTÓRICO DE ASSIS "CASA DE TAIPA" E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de  São Paulo. Faz saber que

a Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona, com base no inciso III do artigo 84, da Lei

Orgânica do Município de Assis, a seguinte Lei:

Art. 1º A sala destinada a exposição de fotos e objetos da família Garcez, do Museu Histórico

de Assis “Casa de Taipa” – José de Freitas Garcez e Anexo José Giorgi, localizado na Rua

Palmares nº 382, passa a denominar-se “Sala Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez”.

Art. 2º A sala destinada a exposição de fotos e objetos antigos, do Museu Histórico de Assis

“Casa de Taipa” – José de Freitas Garcez e Anexo José Giorgi, localizado na Rua Palmares nº

382, passa a denominar-se “Sala Lina Giorgi Leuzzi”.

Art.  3º  As despesas  decorrentes  com a execução  da  presente  Lei  correrão  por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em  27 de setembro de 2021.

PASTOR NIVALDO DOS SANTOS – Nilvaldo da Pedalada
Vereador - Republicanos 

JONAS CAMPOS DE LIMA
Vereador - Republicanos 
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E  XPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

Ao propormos, como designação de salas do Museu Histórico de Assis “Casa
de Taipa” com os nomes do Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez e da Senhora Lina Giorgi
Leuzzi, temos em mente homenagear duas personalidades importantes da história e das artes
de Assis e que contribuíram ativamente com o local.

SALA MONSENHOR FLORIANO DE OLIVEIRA GARCEZ

(Sala destinada a exposição de fotos e objetos da família Garcez)

RESUMO DA HISTÓRIA DO HOMENAGEADO:

Nascido no dia 10 de fevereiro de 1926, filho do engenheiro Pedro de Freitas
Garcez e da professora Judith de Oliveira Garcez.  Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez, foi
o  primeiro  padre  assisense  da  Diocese.  Como  sacerdote  e  como  cidadão  assisense,
monsenhor Floriano contribuiu com o desenvolvimento do município de Assis.

Entre  as  homenagens  que  recebeu  durante  a  vida,  em  livros,  vídeos  e
reportagens, está a Comenda de Mérito Social, uma homenagem feita em 2017 pela Câmara
Municipal de Assis, em que foram concedidas uma medalha e um diploma ao Monsenhor, por
seus  trabalhos  sociais,  assistenciais,  filantrópicos  e  beneméritos  em  prol  da  comunidade
assisense.

Pessoa muito querida prestou relevantes trabalhos á frente da comunidade de
Assis e região. Com dotes espirituais e filantrópicos, sempre se destacou na área de promoção
humana local, sendo ele  responsável por muitas conquistas da Diocese de Assis.

Monsenhor  Floriano  de  Oliveira  Garcez,  ilustre  filho  dessa  terra,  foi  um
verdadeiro ícone assisense. 

Dentre os projetos os quais esteve à frente, destacam-se: a construção da
Catedral de Assis, a Casa das Meninas “São Francisco de Assis”, o Seminário Diocesano, o
Asilo “São Vicente de Paulo”, o Centro de Pastoral da Catedral de Assis e, por muitíssimos
anos, a tesouraria e provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Assis. Diversas instituições
governamentais e privadas existentes em Assis puderam contar com sua colaboração, seja na
administração, na arrecadação de fundos, por meio dos leilões que sempre organizou, ou na
sua simples presença que inspirava a todos.

Foram  importantes  seus  trabalhos  sociais,  assistenciais,  filantrópicos  e
beneméritos em prol da comunidade assisense e por sua dedicação às causas de interesse do
município  também  nas  áreas  de  história  e  cultura,  destacando-se  a  doação  da  antiga
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residência  de sua família,  conhecida como “Casa de taipa,  á  municipalidade,  para que se
tornasse o Museu de Assis. Atualmente o local denomina-se Casa de Taipa “José de Freitas
Garcez” e Anexo “José Giorgi”.

Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez, faleceu em 07 de março de 2020,
aos 94 anos.

SALA LINA GIORGI LEUZZI

(Sala destinada a exposição de fotos e objetos antigos)

RESUMO DA HISTÓRIA DA HOMENAGEADA:

Dona Lina Giorgi Leuzzi, filha de José Giorgi e Élide Contrucci Giorgi, nasceu
em São Paulo no dia 6 de julho de 1910.

Seu pai, José Giorgi, foi o responsável pela construção da Estrada de Ferro
Sorocabana na região e pela construção do prédio da Estação de Assis, atualmente sede da
Secretaria Municipal da Cultura.

Benemérita,  durante  sua  vida,  Dona  Lina  destacou-se  pelos  relevantes
serviços nas áreas da cultura e assistência social, tanto na capital paulista como nas cidades
da região da Alta Sorocabana, entre elas a cidade de Assis.

Dona  Lina,  como  era  conhecida,  foi  uma  grande  parceira  do  Monsenhor
Floriano de Oliveira Garcez sempre disposta a ajudar na área cultural assisense e nas causas
da Diocese. 

Em Assis, contribuiu com a área da cultura quando fez a doação de terreno
para aumento da área do Museu e Arquivo Histórico de Assis “José de Freitas Garcez”, mais
conhecido como “Casa de Taipa”, com cláusula para serem mantidas e conservadas as várias
jabuticabeiras ali existentes.

No local, ofereceu à cidade recursos financeiros para a construção do “Anexo
José Giorgi”,  com a doação de móveis  e  utensílios,  pertencentes  ao seu pai  assim como
histórico mobiliário da “Casa de Taipa”, além de ofertar ao MAPA - Museu de Arte Primitiva de
Assis “José Nazareno Mimessi”, obras de arte importantíssimas de pintura primitiva brasileira.

Contribuiu  ainda  para  a  preservação  do  meio  ambiente  regional,  tendo
inclusive recebido em 1989 a “Medalha Primavera”, denominada “Marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon”, conferida pela Sociedade Geográfica Brasileira.

Em 1998, ela doou um dos melhores presentes a Paraguaçu Paulista, cidade
que se iniciava como Estância Turística - a locomotiva inglesa datada de 1879, de propriedade
de sua família,  que foi  a  desbravadora de quase todo o  interior  do estado de São Paulo,
principalmente a região da Alta Sorocabana, denominada posteriormente de “Trem Turístico e
Cultural Maria Fumaça Dona Lina”, que faz o percurso chamado “Moita Bonita”, entre a cidade
de Paraguaçu Paulista e o distrito de Sapezal. 
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Dona Lina Giorgi Leuzzi, era casada com o médico, Dr. Miguel Leuzzi, que foi
Deputado, chegando ao Senado Federal, sendo ainda proprietário da maior rede de rádios do
país, a “Rede Piratininga”, dentre elas a Rádio Difusora de Assis. O casal teve 6 filhos.
Foi  um  exemplo  de  mãe,  de  mulher  forte,  de  firmes  propósitos,  de  personalidade
surpreendente e de muitas qualidades. Lina Giorgi Leuzzi faleceu na capital Paulista em 19 de
novembro de 2003.

Ao  apresentarmos o  presente  Projeto  de  Lei  à  apreciação  dos nobres
Pares,  contamos com o valioso  apoio  para  sua  aprovação,  uma vez que  pretendemos
homenagear e perpetuar o nome do Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez e da Senhora
Lina Giorgi Leuzzi, pela valorosa contribuição que os mesmos prestaram ao progresso de
nossa cidade.

SALA DAS SESSÕES, em  27 de setembro de 2021.

PASTOR NIVALDO DOS SANTOS – Nivaldo da Pedalada
Vereador - Republicanos 

JONAS CAMPOS DE LIMA
Vereador - Republicanos 
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