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O NOVO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Rodrigo Rossi Falconi *

Resumo: A inauguração das novas instalações da Prefeitura Municipal de São João
da Boa Vista, em 1924, quando a cidade comemorava o seu centenário.
Abstract: The inauguration of new premises of the Municipality of São João da Boa
Vista, in 1924, when the city celebrated its centennial.

Em fins de 1924, já estava em fase final de acabamento a reforma da antiga cadeia de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, adaptada de modo
conveniente para o funcionamento da Câmara Municipal. De elegante aspecto, o
novo Paço Municipal, que ali permaneceria instalado até a década de 1940, atestava de forma exuberante o capricho e o gosto da administração sanjoanense.
Nesta época, o médico Dr. José Procópio de Andrade Júnior e o advogado Dr. Antônio Cândido de Oliveira Filho, respectivamente, prefeito e presidente da Câmara Municipal, enviaram ao jornal O Município o seguinte convite,
relativo à primeira sessão da Câmara no novo Paço Municipal, marcada para o
dia 15 de dezembro do referido ano:
Devendo a Câmara Municipal desta cidade realizar, no dia 15 deste, ao
meio-dia, a sua primeira sessão no novo prédio que adaptou para servir de
Paço Municipal, temos a honra de convidar V. Exa. para assistir a esse ato.

Na data marcada, 15 de dezembro de 1924, ao meio-dia, foi inaugurado
solenemente o majestoso edifício adaptado para servir de Paço Municipal de São
João da Boa Vista, e que foi construído em fins do século XIX pelo imigrante
alemão Nicolau Rehder, que fez diversas obras na cidade, sempre contando com
o apoio do engenheiro alemão Carlos Martens.

* Médico, membro-fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina e membro da
Associação Médica Ítalo-Brasileira e da Academia de Letras de São João da Boa Vista.
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O velho prédio da rua São João, onde, em tempos remotos, já havia funcionado a Câmara Municipal da Vila, e que até aquele momento vinha servindo
de Cadeia Pública, foi completamente remodelado, conforme as leis da arte moderna, de acordo com a planta do engenheiro Dr. Francisco Palma Travassos,
passando a Câmara a contar com uma sede condigna, uma das melhores do Estado em um dos mais belos prédios da cidade.
A reforma foi completa, de modo que a impressão era de se tratar de um
prédio completamente novo, perfeitamente adequado para o funcionamento das
diversas repartições municipais.
Serviu de mestre da obra o construtor Romano Turatto, sob a fiscalização imediata do esforçado prefeito municipal, Dr. José Procópio de Andrade
Júnior, e ficou relativamente barata, pois se despendeu muito menos que qualquer orçamento apresentado na concorrência pública.
A disposição do prédio tornou-se magnífica, instalando-se na parte superior o salão para as sessões da Câmara, a sala das Comissões, o gabinete da
Prefeitura e a Secretaria.
No pavimento térreo, foram instaladas a Portaria, a Recebedoria, a Pagadoria, a Contadoria, a Inspetoria Municipal do Ensino e o Arquivo. Todas as
dependências eram espaçosas e mobiliadas corretamente com muita sobriedade,
demonstrando o bom gosto do Executivo Municipal. No terreno fronteiro ao
Paço, na rua São João, foi construída uma bela vivenda para residência do contínuo da Câmara Municipal.
Na hora marcada, com a presença dos vereadores e de grande número de
pessoas de representação social, foi o novo Edifício benzido pelo Padre Josué
Silveira de Mattos, vigário da Paróquia. O ato da inauguração, embora se tratasse de uma sessão ordinária, revestiu-se de solenidade.
Terminado o belo ato religioso foi aberta a sessão pelo advogado Dr.
Antônio Cândido de Oliveira Filho, presidente da Câmara Municipal de São
João da Boa Vista. Feita a chamada pelo secretário interino, José Thimóteo Borges, responderam a ela todos os vereadores, a saber: Dr. José Procópio de Andrade Júnior, Capitão Gabriel Antônio da Silva Oliveira, Major Antônio Jacintho
dos Santos Malheiros, Antônio Rodrigues Pinto, Tenente José Theodoro de Faria, Capitão Lauro Maciel de Godoy e Capitão José Alexandre de Almeida.
Lida a ata da sessão anterior, que foi aprovada depois de algumas observações do vereador Capitão José Alexandre de Almeida, foi aberta a sessão pelo
presidente Dr. Antônio Cândido de Oliveira Filho, respondendo a chamada todos
os vereadores. No expediente da sessão, usaram da palavra para uma explicação
pessoal o vereador Dr. José Procópio de Andrade Júnior, tendo falado também o
vereador Capitão José Alexandre de Almeida.
Em seguida, fez uso da palavra o Dr. Antônio Cândido, que pronunciou
um belo discurso sobre o ato que se solenizava da inauguração da nova sede do
legislativo sanjoanense. Começou lembrando a primeira sessão da Câmara Mu-
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nicipal de São João da Boa Vista, realizada a 7 de novembro de 1859. Citou os
principais fatos que se desenrolaram no município e no País desde aquela data.
Falou da organização do partido republicano sanjoanense, frisando a norma política local, altamente democrática, que, em pleno Império, batia os dois partidos
monárquicos coligados.
O presidente do legislativo sanjoanense rememorou a visita do Imperador Dom Pedro II à cidade, quando da inauguração do Ramal de Caldas da
Companhia Mogiana, em 1886, destacando que o monarca foi recebido por uma
Câmara de republicanos presidida pelo Coronel José Procópio de Azevedo Sobrinho, companheiro do Coronel Joaquim José de Oliveira na evangelização das
idéias democráticas. Depois de muitas outras considerações, Dr. Antônio Cândido de Oliveira Filho teceu elogios à ação administrativa do Dr. José Procópio de
Andrade Júnior, prefeito que vinha conseguindo, em alto grau, corresponder à
confiança nele depositada pelos seus companheiros do legislativo e de todos os
munícipes, terminando por fazer a apologia da ordem e da paz, condições primordiais para o progresso do Brasil, tendo sido essa oração vivamente aplaudida
pela numerosa e seleta assistência.
A requerimento do vereador Dr. Andrade Júnior, foi encerrada a sessão
nesse momento, quando então pediu a palavra o Padre Josué Silveira de Mattos,
que pronunciou substancioso discurso, saudando a Câmara Municipal. O vigário,
em uma belíssima oração, primeiramente enalteceu a administração honesta e
profícua do prefeito municipal, cuja operosidade assombrosa se traduzia na série
de melhoramentos que constituíam justo orgulho da cidade. Em seguida, saudando os vereadores, o orador destacou a figura do Capitão José Alexandre de
Almeida e referiu-se, em termos elogiosos, ao trabalho meritório que vinha prestando sempre oferecendo o seu valioso concurso à causa do progresso local.
Segundo destacou o religioso, estrangeiro, nascido em Portugal, pátria irmã do
Brasil, a ela ligada por laços de afinidade de raça e intelectual, adotou o Capitão
Almeida como pátria sua o Brasil e a São João da Boa Vista passou a devotar
um amor sincero, tantas vezes comprovado no seu devotamento à causa pública.
Concluídos os discursos, foi servida aos presentes uma magnífica mesa
de doces, regados a chá, champanha, licores e outras bebidas finas. Por essa
ocasião falaram ainda os advogados Dr. Theophilo Ribeiro de Andrade, deputado estadual, e Dr. José Osório de Oliveira Azevedo. O primeiro, depois de saudar coletivamente a Câmara, elevou com muito brilho e muita propriedade a
dedicação invulgar do presidente do legislativo sanjoanense, que no desempenho
de suas funções tinha-se revelado um escravo da lei, cujo respeito absoluto tinha
sido a sua maior preocupação. Enalteceu ainda, com vivo entusiasmo, a abnegada solicitude com que ele se devotava à causa pública. O Dr. José Osório, depois
de congratular-se com a Câmara pela sua nova sede, condigna e à altura do progresso geral da cidade, referiu-se demoradamente à gigantesca obra de remodelação levada a cabo pelo digníssimo Dr. José Procópio de Andrade Júnior em
boa hora colocado à frente do executivo municipal, tendo feito ainda um elogio
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entusiástico à enorme capacidade de trabalho do prefeito, sempre orientado pelos
princípios da honestidade e honradez que caracterizavam a sua fecunda e laboriosa administração.
Falou, por último, o Dr. Antônio Cândido de Oliveira Filho, que agradeceu as palavras de conforto do Dr. Theophilo de Andrade e o comparecimento
dos presentes. Assistiram às solenidades inúmeras pessoas da melhor sociedade
local, até muitas senhoras e senhoritas, sendo dispensado a todos os presentes,
indistintamente, um acolhimento afável. A imprensa sanjoanense toda esteve
representada na solenidade.
O jornal O Município de São João da Boa Vista, no dia 25 de dezembro
de 1924, publicou a seguinte nota:
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Procópio de Andrade Júnior, digníssimo prefeito municipal desta cidade, pede-nos tornar pública a mudança da
Câmara e suas repartições para o Paço Municipal, na rua São João, na antiga cadeia local.

Dr. José Procópio de Andrade Júnior, como prefeito municipal, dedicou
grande parte do seu tempo para colocar São João da Boa Vista no rol das cidades
mais desenvolvidas do interior do Estado de São Paulo, e a inauguração da nova
sede da Câmara Municipal, no ano em que a cidade comemorou o centenário de
sua fundação, foi uma das marcas de sua administração iniciada em 1920 e concluída dez anos depois, quando eclodiu a Revolução de 1930.
Bibliografia
Coleção dos jornais Cidade de São João, fundado em 1891, e O Município, fundado
em 1906, ambos de São João da Boa Vista.
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