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Recortes, timbres nos documentos do 
Congresso Legislativo do Estado de São 
Paulo nas décadas de 1910 e 1920

PrefáCio

O Parlamento Paulista, comemorando seus 180 anos de existência e atento à responsa-
bilidade de preservar sua memória e divulgar seu acervo documental, apresenta “Cenários 
| Cidades do interior de São Paulo no começo do século XX”, publicação que acompanha a 
exposição homônima e reúne as primeiras fotografias anexadas a processos legislativos do 
então Congresso Legislativo do Estado de São Paulo.   

Originais das décadas de 1910 e 1920, as fotografias integravam processos movidos 
por moradores de 12 localidades do Estado. Eles requeriam a emancipação de seus distritos, 
pleiteavam tornarem-se sedes de comarca ou ainda questionavam impostos municipais.  

As imagens retratam núcleos urbanos e fazendas na época do apogeu da cafeicultura 
paulista, revelando uma face pouco conhecida do interior do Estado de São Paulo.  

Organizada pela Divisão de Acervo Histórico do Departamento de Documentação e 
Informação da Alesp, esta publicação atesta a grande relevância do Poder Legislativo Pau-
lista na História do Estado, e a decisiva contribuição que seu acervo tem a oferecer para a 
pesquisa histórica.  

 
Deputado Fernando Capez  
        Presidente  
  
Deputado Enio Tatto  
        1º Secretário  
  
Deputado Edmir Chedid  
         2º Secretário 



6 7

Brasões: “Estados Unidos do Brazil - 15 de 
novembro de 1889”, várias versões
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Cenários 
Cidades do interior de são Paulo no Começo do séCulo XX 

a nossa história nos doCumentos da alesP

Selos encontrados na documentação 
do Congresso Legislativo do Estado de 
São Paulo

A reorganização dos arquivos públicos vem 
permitindo colocar à disposição imagens há muito 
esquecidas. São fotos, desenhos, aquarelas, mapas, 
artes gráficas diversas, antes depositadas nos 
velhos arquivos. 

Neste trabalho reunimos as primeiras fotos 
que aparecem na documentação histórica da Assem-
bleia de São Paulo. São do começo do século XX, das 
décadas de 1910 e 1920, período no qual passam a 
ser utilizadas como documento, como comprovação 
visual, nos processos legislativos do então Congresso 
do Estado de São Paulo.

A série traz 220 fotos e oito mapas, com 
imagens de 12 cidades, nove delas em processos 
que tratavam da elevação dos então distritos à 
condição de municípios: Americana, núcleo que se 
industrializava; Aparecida, já um tradicional centro 
de peregrinação religiosa; e outras sete cidades que 
surgiram em decorrência do avanço da cafeicultura 
e da ferrovia pelo interior do Estado: Avaí, Cajobi, 
Macatuba, Pindorama, Tapiratiba, Uchoa e Vargem 
Grande. Outros dois processos, de Araraquara e 
Jaú, trazem petições de cidadãos que recorriam ao 
Congresso paulista contra a cobrança de tributos 
municipais. Ainda estão presentes as fotos de 
Penápolis, que pleiteava a criação de uma comarca, 
com sede na cidade.

As fotos foram produzidas para demonstrar 
as características urbanas dos povoados, naquele 

momento. Vinham acompanhadas de série de 
documentos comprovando que eles atendiam todas 
as determinações da legislação. Os documentos 
radiografam as povoações, com estatísticas popu-
lacionais, abaixo-assinados com nomes, endereços 
e profissões dos moradores, comprovações de arre-
cadação, dados econômicos, publicações oficiais em 
jornais locais e informações gerais.

Os dossiês reúnem ainda documentos oficiais, 
como as correspondências entre as autoridades esta-
duais, municipais e federais, e as peças que forma-
vam o processo legislativo, as petições, os projetos, 
os pareceres e as leis.

Algumas séries fotográficas enviadas pelos 
municípios seguem roteiro semelhante: apresentam 
visões panorâmicas dos conglomerados à distância, 
a arquitetura, os velhos e novos meios de transporte, 
os padrões de urbanização, as igrejas e capelas, os 
estabelecimentos comerciais e industriais, as casas 
e residências. 

Na arquitetura retratada é notável a convi-
vência dos velhos edifícios de taipa com as novas 
construções de tijolos, prédios que alcançavam até 
quatro andares e casas com amplas varandas, reve-
lando traços da influência dos europeus, americanos 
e outros imigrantes. As modernas edificações convi-
viam com as casas humildes, as casas populares. As 
fotos registram ainda o avanço da urbanização, com 
a chegada da iluminação, do calçamento, das redes 
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Recortes, carimbos institucionais

Carlos Alberto Ungaretti Dias

de água e esgoto, da arborização e dos jardins, enfim, a cidade dos 
criadores das cidades!

Esse conjunto de fotos tem como personagens os moradores, seus 
trajes, atividades, hábitos no cotidiano, quase sempre em fotos posadas. 

Outra peculiaridade dos dossiês são os mapas regionais, proje-
tando as divisas e a extensão dos novos municípios. 

Para dar suporte ao trabalho, produzimos um estudo que origi-
nou uma linha histórica registrando o avanço da criação das cidades 
no Estado, ilustrada com mapas. Destacamos os critérios adotados 
em cada período para a elevação dos povoados à condição de cidade, 
desde a fundação de São Vicente, a primeira do Brasil, em 1532, até os 
atuais 645 municípios de São Paulo.

Inicialmente reunidas para uma exposição da iconografia 
dos documentos históricos, as fotos aqui apresentadas foram trata-
das, mas pequenas reproduções das originais estão incluídas junto 
às fichas técnicas. Lá também podem ser encontrados os endereços 
eletrônicos de todos os documentos utilizados em cada capítulo, na 
íntegra. O site da Assembleia ainda disponibiliza os documentos de 
criação de todas as cidades do Estado, elevadas após a proclamação 
da Independência.

A exposição foi produzida pela Divisão de Acervo Histórico e 
adaptada para livro pelo Departamento de Documentação e Infor-
mação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como parte 
do programa de difusão da documentação do Poder Legislativo pau-
lista, que reúne 10 milhões de páginas, mais de um milhão já dispo-
nível aos cidadãos no Portal da Assembleia. Inclui 144 mil normas 
que tratam da criação dos de todos os órgãos públicos de São Paulo, 
desde 1835 até os nossos dias, bem como das políticas públicas que 
foram produzidas nesses 180 anos, moldando a nossa sociedade. 

Esta série de imagens e documentos possibilita um mergulho na 
história do Brasil, particularmente na história regional de São Paulo 
e de seus municípios. Ela demonstra o grande potencial que a docu-
mentação primária oficial oferece para a pesquisa, contribuindo para 
redesenhar o nosso imaginário histórico.
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o longo ProCesso de elevação da vila ameriCana a 
Cidade, 1917-1924

A região de Americana começou a ser ocupada no final do 
século XVIII, mas foi a lavoura de café que impulsionou o seu cresci-
mento. Com a chegada da Cia. Paulista de Estradas de Ferro (1875), 
foi construída estação no trecho que seguia para Rio Claro, na fazenda 
Machadinho. A propriedade foi comprada pelo governo central, que a 
loteou para imigrantes, a maioria italianos, além de um grupo de cerca 
de dois mil norte-americanos que fugiam da Guerra de Secessão. Com 
eles chegaram as grandes plantações de algodão e fábricas de fiação e 
tecidos, que industrializaram o povoado, então conhecido como Vila 
Americana. Também ficaram famosas as plantações de melancia tipo 
"cascavel da Geórgia".

Em 30 de julho de 1904, a Vila Americana foi elevada a distrito 
de Campinas, após longa disputa com o Município de Santa Bárbara 
d’Oeste, ao qual era vinculada. 

A emancipação de Vila Americana teve início com a representa-
ção dos moradores à Câmara do Congresso Legislativo de São Paulo 
(Projeto 24, de 1917). Com grande oposição das autoridades de Cam-
pinas, o projeto só foi aprovado sete anos depois, em 1924. O processo 
reuniu 200 documentos em 287 páginas. 

Em suas justificativas, os moradores destacaram que o desmem-
bramento do Distrito de Paz de Vila Americana não significava pre-
juízo apreciável para Campinas, que era um município muito grande 
e rico. Juntaram série de documentos demonstrando que atendiam 
todos os requisitos do Decreto 1.533/1907 (vide p. 174). Estimavam 
que o distrito tinha 11.570 habitantes.

Como era a praxe, a Comissão de Estatística, Divisão Civil e 
Judiciária da Câmara encaminhou questionário à Câmara Municipal 
de Campinas e aos juízes de paz e de direito da Vila Americana, com 
nove questões. 

A Câmara Municipal de Campinas manifestou-se contra a ele-
vação do Distrito de Vila Americana, por diversas razões, a principal 
sendo “a escassez de sua população”, que foi estimada por eles em sete 
mil habitantes. 

Vista panorâmica da Vila Americana, c. 1917 
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Prédio da Subprefeitura de Vila Americana, 
no Município de Campinas

Posto médico-sanitário do 
Distrito de Vila Americana

Vila Americana tinha uma escola no núcleo central e outra, que se vê na foto, em Carioba 

 Apesar da oposição de Campinas, o juiz de paz mostrou-se 
favorável. O processo também ganhou parecer favorável da Câmara 
dos Deputados do Congresso Legislativo de São Paulo e deveria seguir 
para manifestação do Senado. No entanto, a documentação só chegou 
lá em 1919. 

Nesse intervalo, de mais de um ano, a Prefeitura de Campinas 
antecipou o recenseamento municipal previsto para 1920, que foi 
realizado em 1918. O levantamento indicou que a Vila Americana 
tinha 6.713 habitantes, número bem inferior aos dez mil exigidos pela 
legislação. 

Diante de números divergentes, a Comissão de Estatística do 
Senado recorreu à Repartição de Estatística e Archivo do Estado, que 
reiterou o recenseamento municipal, estimando em sete mil os habi-
tantes do distrito. 

Os moradores de Americana reclamaram, alegando que não foi 
contabilizada a população de vários núcleos. A questão foi objeto de 
prolongados debates no Senado de São Paulo, em 1919.

Após o recenseamento promovido pelo governo federal em 
1922, que indicou uma população de 10.164 habitantes no distrito, a 
questão voltou à pauta. 

Em 1924, os moradores da Vila Americana apresentaram nova 
petição solicitando ao Congresso Legislativo paulista a elevação do 
distrito a município. Nessa ocasião a Câmara de Campinas não mais 
se opôs à criação do novo município, mas entendeu que a Vila  Ameri-
cana deveria responder por parte das dívidas municipais e questionou 
as divisas propostas pelos moradores do distrito. 

Diante do impasse, coube à Comissão Geográfica e Geológica 
do Estado traçar as divisas do novo município, acompanhando os 
fenômenos naturais, proposta que prevaleceu na Lei 1.983, de 12 de 
novembro de 1924, sancionada pelo presidente do Estado, Carlos de 
Campos. 

Criado como “Vila Americana”, o município passou a ser deno-
minado “Americana” apenas na década seguinte, por efeito do Decreto 
9.775, de 1938.
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Largo 15 de Novembro, Vila Americana. À direita, o posto policial

Posto policial do Governo do Estado

Foto da igreja matriz

As fotos registram o jardim público da 
Vila Americana em 1917. A ilha com 
a mesa sob o quiosque, canais e pontes 
seguiam padrões semelhantes aos do estilo 
paysager vindo da Europa e presente no 
Jardim da Luz e na Ilha dos Amores (hoje, 
Parque D. Pedro), ambos em São Paulo, 
construídos no século XIX
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A foto registra o primitivo terminal ferroviário de carga de Vila Americana. Não há separação entre a estação e o espaço urbano. 
Barris e grandes embalagens são dispostos junto à carga que era embarcada, as melancias, provavelmente as famosas melancias 

“cascavel da Geórgia”, introduzidas pelos norte-americanos. A vila já dispunha de postes de luz junto a muros e casas. Ao fundo, 
vê-se a área rural quase totalmente desmatada. Diferentes meios de transporte foram documentados: carroças puxadas por burros 

ou bois, charretes, cavalos e os vagões do trem. A cena registra um instantâneo construído. Além das cenas de trabalho, pelo menos 
nove personagens voltam-se para as lentes do fotógrafo. Nas vestimentas, chama atenção o contraste dos ternos, chapéus e longos 

vestidos com os pés descalços de vários trabalhadores. 

À esquerda, o embarque de 
melancias em Vila Americana. 
Autor desconhecido, c. 1917

Terminal ferroviário de passageiros da Companhia Paulista
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Desenhos panorâmicos registram a área central da Vila Americana e o núcleo populacional de Carioba, este no primeiro plano 

A represa assegurava a geração de energia e o abastecimento de água à Vila. À direita, foto dos primitivos “geradores de força de luz”, que alimentavam a Fábrica Carioba

Destacavam os moradores da Vila Americana que na Fábrica Carioba 
de Fiação e Tecidos de Algodão trabalhavam 800 operários. Já o setor de 
fitas de seda, “organizado com peritíssimos operários suíços e de grande 
importância industrial”, ocupava mais cem trabalhadores

A Distillaria e Refinação de Alcoól de Vila 
Americana era considerada a mais moderna 
refinação de álcool existente no Brasil. A Vila 
ainda contava com duas grandes fábricas de 
beneficiamento de cereais e duas serrarias 
mecânicas, com modernos aparelhos 
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Residência do major João F. Rehder

Residência de Jorge Rehder. Os 
moradores da Vila se orgulhavam 
de suas modernas construções 
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Ruas da Vila Americana

Cartaz anunciava filme “Civilisação”, de 1916

O nome Americana
A representação dos moradores da Vila Americana de 1917 trouxe documento curioso 
lembrando a conveniência de ser dada outra denominação ao novo município, devido 
à existência de um povoado com mesmo nome no Rio de Janeiro. Entre as propostas 

estavam: Machadinho, nome da fazenda onde estava a povoação; São Domingos, bairro em 
que se localizava a Fábrica Carioba (palavra que significa pano branco, na língua tupi); Rio 
Branco, em homenagem ao grande brasileiro morto; Brasiléa, nome derivado do Brasil; e 
ainda Dr. Antonio Alvares Lobo, deputado e presidente da Câmara do Congresso de São 

Paulo, que descreveram como “incansável protetor deste distrito, benfeitor desta localidade, 
desde o seu início”. O documento era datado de 15 de setembro de 1914 e contava com 27 
assinaturas. Acabou prevalecendo o nome popular do distrito, agora elevado a cidade, Vila 

Americana. A atual denominação, Americana, é de 1938.
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Ficha Técnica
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 111/0024.1917.
Período: República Velha.
Data inicial: 1917.
Ementa: Cria o Município de Vila Americana, na Comarca de Campinas. 
Local: São Paulo.
Iconografia: 25 fotos e seis mapas. 
Tipos: Projetos de Lei. 378 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocu 
mentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=30010

Doc. 2: C 00131/0024.1917.
Período: República Velha.
Data inicial: 1917.

Ementa: Cria o Município de Vila Americana, na Comarca de Campinas.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei de iniciativa da Câmara, 13 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocu 
mentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=34402

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 74-75.
http://www.americana.sp.gov.br/americanaV5/americanaEsmv5_
Index.php?it=37&a=resumoHistorico 

Fotos de Vila Americana, autor desconhecido, c. 1917

O processo de emancipação da Vila Americana traz quatro mapas, demonstrando a grande polêmica que a 
delimitação da nova cidade produziu. O alargamento das divisas também implicava o aumento da população, este o 
tema central que prolongou o processo de elevação por sete anos. O mapa acima traz o núcleo de Nova Odessa, que 

faria parte do Município de Vila Americana, até sua emancipação em 1959.
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Avaí é uma das cidades do interior paulista 
que se desenvolveram em torno dos trilhos que 
rumavam para o oeste do Estado. Em 1905, no 
prolongamento da Ferrovia Noroeste do Brasil, no 
trecho entre Bauru e Pirajuí, na encosta entre os 
rios Batalha e Jacutinga, foi construída a Estação 
de Jacutinga, nome que faz alusão ao Jacu, pássaro 
comum na região. 

O proprietário das terras, major Gasparino 
de Quadros, doou uma área para a formação de um 
povoado junto da estação. A cidade foi projetada por 
Thomaz Viteli e cresceu rapidamente.

Em 30 de dezembro de 1910, o povoado foi 
transformado no Distrito de Paz de Jacutinga, do 
Município de Bauru. Após oito anos, foi organizado 
um movimento pela emancipação do distrito junta-
mente com o distrito vizinho de Presidente Alves. 
Esse movimento originou petição popular apresen-
tada ao Congresso Legislativo do Estado em 10 de 
agosto de 1918, da qual resultou o Projeto de Lei 3, 
daquele ano. 

O documento trazia o abaixo-assinado de agri-
cultores, comerciantes, industriais, profissionais e 
artistas dos distritos de Jacutinga e Presidente Alves. 

Na petição os moradores destacaram “o rápido 
e maravilhoso desenvolvimento demográfico e 
econômico da chamada zona noroeste do Estado”. 
Observaram que, reunidos, os distritos atendiam 
todos os requisitos da Lei 1.038/1906 (vide p. 174). 
Tinham 12 mil habitantes; a sede Jacutinga contava 
com 245 prédios e população de aproximadamente 
duas mil almas; existiam prédios apropriados para o 

o “maravilhoso desenvolvimento” da zona noroeste do estado: 
o ProCesso de elevação de avaí, 1918-1919

Hotel Bella Vista com grupo à frente, em 
imagem posada, c. 1918 

funcionamento da administração municipal, escolas, 
cadeia pública e excelentes construções “geralmente 
higiênicas”. Os distritos estavam em ponto elevado 
e ofereciam as “melhores condições de salubridade”. 

Seguindo o trâmite da época, a Câmara do 
Congresso Legislativo de São Paulo solicitou infor-
mações e pareceres às câmaras e às autoridades 
municipais das cidades vizinhas, Bauru e Pirajuí, 
ao Judiciário, à Comissão de Estatística, ao Serviço 
Sanitário, à Coletoria Estadual e à Comissão Geo-
gráfica e Geológica. Ainda recebeu informações da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil sobre movi-
mento de cargas e passageiros. 

O conjunto dos documentos traz uma radiogra-
fia do desenvolvimento da área urbana, da sociedade e 
da economia de Avaí às vésperas de sua emancipação.

O parecer da Diretoria Geral do Serviço Sani-
tário de Saúde Pública foi desfavorável à criação do 
município, pois havia necessidade de sanear a área de 
junção dos rios Jacutinga e Batalha. Observou que a 
povoação registrava casos de impaludismo (malária) 
e ancilostomose (amarelão). Lastimou a presença de 
fossas e poços construídos de forma inapropriada. 
No entanto, afirmou que todos os inconvenientes 
poderiam ser superados com a instalação de rede de 
águas e esgotos e medidas complementares.

Maiores dúvidas suscitou o projeto de divisas, 
questionado por vereadores de Bauru por acredi-
tarem que “a cidade perderia grande fatia de terras 
e ficaria muito diminuída”. Diante do impasse, a 
Comissão de Estatística do Congresso solicitou 
parecer à Comissão Geográfica e Geológica. Essa 



30 31

Casa Bom Gosto, com três 
homens à frente e prateleiras 
de tecido ao fundo. Pinturas 
nas paredes indicavam 
que também vendiam-se 
guarda-chuvas, chapéus e 
outros pequenos produtos 

nova proposta originou emenda com substitutivo ao Projeto 3/1918, 
estabelecendo novas divisas. 

No substitutivo ainda foi proposta a alteração do nome Jacu-
tinga, pois já existia uma cidade com esse nome em Minas Gerais, 
junto às divisas de São Paulo. Ponderava-se que cidades com igual 
denominação enfrentavam contínuos enganos, acontecendo muitas 
vezes de mercadorias e cartas seguirem para destino errado. O nome 
escolhido, Avahy, era a denominação de um córrego que banhava a 
localidade. Também se pretendeu “relembrar um brilhante feito das 

armas brasileiras na campanha contra o Paraguay”, a Batalha do Avaí. 
A palavra é de origem tupi e significa "aba-y", o rio do homem, ou o 
rio do povo.

O processo originou a Lei 1.672, de 2 de dezembro de 1919, 
aprovada pelo Congresso e promulgada pelo presidente do Estado dr. 
Altino Arantes, criando o Município de Avaí. 

Segundo dados do censo de 2010 do IBGE, Avaí contava então 
com 4.959 habitantes.

Armazém de “seccos e 
molhados”, Jacutinga, 
c. 1918

Hotel e Sapataria Noroeste
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Escrivania de Paz de Jacutinga Residência, c. 1918

Edificação moderna
Edificação à rua Dr. 
Oswaldo Cruz 
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Trabalhadores da construção, na obra, 
vestiam terno e chapéu. As imagens registram 
as técnicas e materiais que eram empregados 

em 1918.
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Rua do Distrito de Jacutinga, com árvores e protetores de madeira Rua com iluminação pública

Rua do Distrito de Jacutinga Casa Occidental D. F. Soares

Capela de São Sebastião

Menina na porta de 
edificação com palmeiras, 
Distrito de Jacutinga
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Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: C 297/0003.1918.
Período: República Velha.
Data: 1918.
Ementa: Cria o Município de Avaí, na Comarca de Bauru.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei. 168 pp.
Iconografia: 16 fotografias.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=32093

Doc. 2: S 203/0003.1918.
Período: República Velha.

Fotos do Distrito de Jacutinga, atual Município de Avaí, 
autor desconhecido, c. 1918

Local: São Paulo.
Ementa: Cria o Município de Jacutinga, na Comarca de Bauru.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa do Senado Estadual. 12 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27846

Referências
CARNEIRO, Álvaro Weissheimer. “Avaí: Terra da Jacutinga”. Revista 
Acervo Histórico, nº 2. São Paulo, IMESP, 2004.
http://www.avai.sp.gov.br/entretenimento_s.php?id=13&PHPSESSID
=dbffeaeeaa50dd6a9fda03c8f2715cbc
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=350430# Planta do futuro município de Avaí organizada de acordo com as linhas naturais e a comunidade, pelo engenheiro José de Barros Brotero, do Instituto Geográfico e 

Geológico de São Paulo, 1919 
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a elevação de vargem grande, 1921

A região já era percorrida no final do século 
XVII, durante as buscas por minas em Goiás. Inte-
grava uma longa rota que partia de São Paulo e nave-
gava os rios Atibaia (Jundiaí), Jaguari (Campinas), 
Mogi (Mogi Guaçu), Pardo (Casa Branca), Sapucaí 
(Batatais) e Grande (Franca). Essa rota originou a 
Estrada Boiadeira, ao longo da qual foram se insta-
lando fazendas que forneciam pousada, alimentos e 
animais para as tropas que passavam.

No século XVIII foram concedidas sesmarias 
para fazendeiros que migravam de Minas Gerais. 
Da concessão do sargento-mor José Garcia Leal 
desmembraram-se a fazenda Várzea Grande, divi-
dida em 60 sítios, e um povoado conhecido como 
Bairro da Porteira, situado no caminho para Casa 
Branca. O desmembramento ocorreu em 26 de 
setembro de 1874, data em que se comemora a fun-
dação da cidade. 

O processo de elevação de Vargem Grande 
originou dossiê com dezenas de documentos em 
mais de 150 páginas. 

A representação que iniciou o processo, de 
23 de setembro de 1920, trazia petição dirigida à 
Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo com 
186 assinaturas. Uma nova representação do “povo 
vargemgrandense” foi apresentada em 30 de outu-
bro de 1920, reunindo 317 assinaturas. 

As representações foram cuidadosamente ins-
truídas com vistas a comprovar que o distrito reu-
nia todas as condições para ser elevado a município. 
Tinha 10.086 habitantes, 127 propriedades agrícolas 
e 458 prédios urbanos com rede de água, esgotos e 
iluminação pública. A subprefeitura possuía prédio 
próprio, com sala para a câmara e também para o 

júri. A renda superava largamente o exigido. Havia 
um “Palácio” onde funcionavam as Escolas Reuni-
das, com mais de 200 alunos. A povoação possuía 42 
comerciantes, cinco farmácias, dois médicos, rede 
telefônica, igreja espaçosa, com para-raios, e dois 
jardins. Dispunha de 1.313.300 pés de café. O núcleo 
tinha “panorama admirável e clima salubérrimo”. O 
dossiê incluía uma série de fotos e mapas.

Importante manifestação chegou ao Congresso 
Legislativo Paulista em agosto de 1919. Foi enviada 
por 63 lavradores, que pediam para que suas pro-
priedades fossem transferidas de Casa Branca para 
o novo município de Vargem Grande. Justificavam 
que lá faziam suas transações comerciais, embar-
cavam café e outros gêneros agrícolas e era lá que 
seus filhos estudavam. Estavam a no máximo sete 
quilômetros do centro de Vargem Grande, por boas 
estradas. Já o caminho para Casa Branca era ruim e 
bem mais longo; para lá só se dirigiam para pagar 
seus impostos.

O juiz de paz de São João da Boa Vista, The-
ophilo Rodrigues Costa, defendeu a elevação. Ele 
entendia que os municípios vizinhos pouco per-
deriam e arrolou uma série de vantagens que o 
distrito obteria com a elevação a município. Com a 
criação da câmara, haveria “seis ou oito cabeças para 
pensar os problemas que interessam ao novo muni-
cípio”. No plano político, passaria a contar com um 
diretório do PRP em São João da Boa Vista e repor-
tar-se diretamente à comissão central do partido em 
São Paulo. Outra grande vantagem seria a instalação 
do grupo escolar do Estado, que permitiria atender 
os alunos que não tinham vaga. A subdelegacia seria 
elevada a delegacia de polícia, com delegado remu-
nerado e maior contingente de soldados. 

O jardim público do Largo da Matriz de 
Vargem Grande, 1921
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O juiz de paz observou ainda que seria criada a coletoria das 
rendas estaduais, trazendo vários benefícios, como o pequeno des-
locamento para pagar impostos. Estaria aberto o caminho para a 
chegada da Caixa Econômica Estadual e a agência dos Correios 
melhoraria - era então de 4ª classe e não entregava as correspondên-
cias em domicílio. Finalmente, o comércio seria beneficiado com a 
chegada do novo funcionalismo. 

A Câmara de S. João da B. Vista aceitou o pedido de elevação 
do seu distrito, mas questionou as divisas propostas na petição dos 
moradores de Vargem Grande e apresentou proposta alternativa. O 
impasse foi superado com uma terceira proposta de divisas elaborada 
pela Comissão Geográfica e Geológica, que acabou prevalecendo no 
projeto final. 

Em novembro de 1921, o processo de elevação de Vargem 
Grande foi transformado no Projeto 48 da Câmara dos Deputados do 
Congresso Legislativo do Estado. Aprovado no Congresso, foi sancio-
nado pelo governador em 28 de novembro de 1921, originando a Lei 
1.804, de 1º de dezembro de 1921. 

A cidade nasceu com o nome de Vargem Grande, alterado para 
Vargem Grande do Sul pelo Decreto-Lei 14.334, de 1944. 

Em 2010, sua população se aproximava dos 40 mil habitantes.

Vista panorâmica do Distrito de Vargem Grande
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Proposta de divisas do futuro município 
de Vargem Grande elaborada pela 
subprefeitura do distrito. Foi contestada 
pela Prefeitura de São João da Boa Vista, 
que apresentou projeto alternativo
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Projeto de divisas para o futuro município 
de Vargem Grande apresentado pela 
Prefeitura de São João da Boa Vista. 
Assina Antônio Gomes Martins, 1921 
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Edifício ocupado pela Subprefeitura do Distrito 
de Vargem Grande. Tinha sala que podia receber 
as reuniões da câmara e ainda abrigar o júri

Prédio das Escolas Reunidas de Vargem Grande. 
O edifício foi descrito como um “palacete” amplo, 
higiênico, confortável, com galpões, jardins e 
pátios para exercícios ginásticos 

Fotos de Vargem Grande, autor desconhecido, c. 1921

Em 1920, as Escolas Reunidas 
de Vargem Grande tinham 260 

alunos, sendo 144 meninos e 116 
meninas. Precisava de pequena 
reforma já orçada pelo governo. 

Com a elevação haveria nova escola 
e abririam-se vagas para as mais de 
cem crianças que não conseguiam 

se matricular.

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 102/0048.1921.
Período: República Velha.
Data: 1921.
Ementa: Cria o Município de Vargem Grande, na Comarca de São João 
da Boa Vista.
Local: São Paulo.
Tipos: Projeto de Lei. 141 pp.
Iconografia: Quatro fotos e três mapas. 
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27145

Doc. 2: C 151 /0048.1921.
Período: República Velha.
Data: 1921.
Ementa: Cria o Município de Vargem Grande na Comarca de São João 
da Boa Vista.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 11 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=29922

Referência
http://www.vgsul.sp.gov.br/wordpress/?page_id=6999
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o “vertiginoso CresCimento”: o ProCesso de elevação do distrito de Paz de 
BoCaiúva, hoje maCatuBa, 1922-1924

Moradores do Distrito de Bocaiúva, hoje 
cidade de Macatuba, em frente à igreja 
matriz em construção, 1922

Por volta de 1900, um grupo de lavradores 
estabeleceu um povoado que ficou conhecido como 
Santo Antônio do Tanquinho. Estimulado pela cafei-
cultura, o núcleo cresceu rapidamente e em 1908 foi 
elevado a Freguesia de Bocaiúva, no Município de 
Lençóis, Comarca de Agudos. Quatro anos depois, 
transformou-se no Distrito de Paz de Bocaiúva, 
nome que homenageava o senador e republicano 
histórico Quintino Bocaiúva. 

O processo de elevação a município teve iní-
cio no final do ano de 1922, quando os moradores 
enviaram representação à Câmara dos Deputados do 
Congresso de São Paulo. 

O documento contava com mais de 870 assi-
naturas, que vinham acompanhadas da profissão de 
cada morador. Na justificativa, os moradores obser-
varam que a povoação era aprazível e salubre e vivia 
intensa atividade agrícola, não só com a produção 
de café mas também com a policultura, o que lhe 
rendia o status de núcleo agrícola do Estado. Res-
saltaram que o distrito era dotado de luz elétrica de 
boa qualidade e ocupava um grande território, com 
300 quilômetros quadrados. As Escolas Reunidas 
tinham prédio próprio, com 196 alunos matricula-
dos. Existiam 500 eleitores credenciados no distrito, 
cerca de 5% da sua população à época.

A petição apresentada ao Congresso foi acom-
panhada por ampla documentação que descrevia 
as características da sociedade e a urbanização que 
a vila alcançara, incluindo série com 28 fotos da 
cidade e do campo. 

O projeto tramitou rapidamente e a Comis-
são de Estatística da Câmara dos Deputados enviou 
questionário a diversas autoridades, que se mani-
festaram a favor da elevação do distrito, enfatizando 
seu “vertiginoso” crescimento. A Câmara Munici-
pal de Lençóis, de onde se desvincularia o distrito, 
destacou as características que o credenciavam 
à elevação: tinha dez mil habitantes, mil deles na 
sede, e 130 prédios. Estava em construção um edifí-
cio para a cadeia, havia quatro escolas e o povoado 
possuía renda superior ao mínimo exigido pela lei 
e salubridade atestada por médicos. 

O projeto criando o município foi aprovado e 
deu origem à Lei 1.975, de 1º de outubro de 1924.

Em 30 de novembro de 1944, por efeito do 
Decreto-Lei Estadual 14.334, a cidade de Bocaiúva 
passou a ser denominada Macatuba, palavra de ori-
gem tupi que significa abundância de macás, uma 
espécie de palmeira nativa da região.

Segundo o censo de 2010, a população da 
cidade era de 16.259 habitantes. A agricultura conti-
nuava sendo sua principal atividade.
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Panorâmicas do núcleo urbano de Bocaiúva, visto de dois ângulos, do local hoje denominado Trevo da Usina de São João

 Vista panorâmica de Bocaiúva 
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Escoteiros em frente das Escolas Reunidas do Distrito de Bocaiúva 

Armazém Confiança, c. 1922 

Grupo feminino das Escolas Reunidas Fachada do prédio das Escolas Reunidas, que 
atendia mais de 180 alunos, “de ambos os sexos”

Grupo masculino em frente à escola
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Moradores do Distrito de Bocaiúva exibem seus 
carros na então Praça do Centenário, hoje rua 
Prof. Teófilo P. de Camargo  Acima e abaixo, igreja matriz de Bocaiúva em construção 

Moradores do Distrito de Bocaiúva junto ao 
obelisco da Praça do Centenário. À esquerda, 
prédio da cadeia pública em construçãoAtual rua J. J. de Macedo Soares 

Os carros chegaram antes do 
calçamento. Demonstravam 
a modernidade e a pujança 

que o café proporcionava ao 
Distrito de Paz de Bocaiúva. 
Na ocasião de sua elevação 
a município, a população 

urbana era estimada em mil 
moradores.
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No início dos anos 1920, o futebol já era popular no povoado 

Atual rua João Batista Cavalari. A 
foto registrou as sombras do fotógrafo 
e sua máquina 

Desfile cívico em Bocaiúva, atual Macatuba 

Atual rua Rio de Janeiro
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Trabalhador exibe trator com 
rodas de ferro, símbolo do 
avanço tecnológico que chegava 
dos países industrializados. 
Dos 18 homens fotografados, 
apenas três não usavam 
chapéu, marcando a influência 
da cultura dos imigrantes 

Trabalhadores abrindo estrada 
em Bocaiúva

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 017/0048.1923.
Período: República Velha.
Data: 1923.
Ementa: Cria o Município de Bocaiúva, no atual distrito de paz de igual 
nome, da Comarca de Agudos.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 85 pp.
Iconografia: 23 fotos. Autor desconhecido, c. 1922.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=28787

Doc. 2: C 157/0046.1922.
Período: República Velha.
Data: 1922.
Local: São Paulo.
Ementa: Eleva à categoria de município o Distrito de Paz de Bocaiúva.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 10 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27256

Referência
CARNEIRO, Álvaro Weissheimer. “Macatuba: A Princesinha dos 
Canaviais”. Revista Acervo Histórico, nº 3. São Paulo, IMESP, 2005.

Fotos do Distrito de Paz de Bocaiúva, hoje cidade de Macatuba, 
autor desconhecido, c. 1922

O plantio do café era 
a principal atividade 

econômica, mas a policultura 
também se destacava.
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o “grande desenvolvimento alCançado”: o ProCesso de elevação de CajoBi, 
1923-1926

Vista parcial de Cajobi, autor desconhecido, c. 
1925. O aglomerado apresenta agrupamentos 
por idade e sexo 

A primitiva povoação que originou Cajobi sur-
giu do desmembramento da antiga Fazenda Bebe-
douro do Turvo, com 32 hectares. No local marcado 
para a construção da vila foi erguido um cruzeiro 
em 13 de maio de 1901, data em que se comemora a 
fundação da povoação. Em 1908 foi criado o Distrito 
de Paz de Monte Verde, no Município e Comarca 
de Barretos. Em 1913, passou a ser denominado 
Distrito de Paz de Cajobi, nome tupi que significa 
monte verde.

O processo de emancipação teve início com 
a petição apresentada “pela maioria dos eleitores e 
contribuintes de impostos” do Distrito de Paz de 
Cajobi e contou com 322 assinaturas. O documento 
é datado de 27 de junho de 1923.

O principal argumento dos habitantes para 
justificar a elevação, considerada um “gesto patrió-
tico”, foi o grande desenvolvimento alcançado. Des-
tacaram que o distrito atendia todos os requisitos da 
Lei 1.038/1906 (vide p. 174), o que comprovavam 
com série de documentos anexados. Segundo eles, o 
Distrito de Cajobi era mais adiantado que algumas 
cidades “cabeças de comarca”, como Apiaí, Xiririca 
e Sarapuí.

Considerado um povoado florescente, com 
excelentes águas e “clima eminentemente bom”, 
Cajobi tinha serviço de transporte de passageiros 
ligando o centro à estação de Monte Verde, a seis 
minutos. Possuía espaçoso cemitério, correio e 
matadouro. Entre as modernidades, contava com 
luz elétrica, telefone, quatro automóveis, dois “autos 
caminhões” e dez trolleys. Tinha área de 32 alqueires. 

Os documentos que formam o dossiê descre-
vem o povoado em detalhes. Na área urbana existiam 
205 prédios, alguns dos quais eram considerados de 
“grande custo e sólida construção”. Cajobi dispu-
nha de dois hotéis, três pensões, quatro alfaiatarias, 
cinco sapatarias, seis açougues de bovinos e suí-
nos, duas farmácias, um médico, três dentistas, um 
advogado, um solicitador, duas selarias, uma casa de 
diversões, duas sociedades esportivas, três barbea-
rias, um centro telefônico e duas igrejas. A matriz, 
ainda em construção, era considerada grande e de 
bela arquitetura. Ainda havia outras “comodidades 
necessárias à vida”, como máquinas para benefício 
de arroz e de café, serrarias etc. 

A população também foi descrita em detalhes: 
1.042 habitantes na área urbana e outros 294 na 
Estação de Monte Verde, além da população rural. 
O documento ainda registrou o nome e o endereço 
dos moradores.

O pedido de emancipação de Cajobi causou 
grande polêmica. A Câmara Municipal de Olímpia, 
cidade da qual o distrito se desvinculava, contestou 
as divisas propostas no projeto de elevação. Enten-
diam os vereadores que Olímpia seria demasiada-
mente prejudicada. Realizaram uma manobra para 
tentar esvaziar o processo, criando um novo distrito 
de paz, com o nome de Marcondésia, que abrangia 
a parte mais rica e populosa do Distrito de Cajobi. 

A Câmara contou com o apoio do diretório 
local do Partido Republicano Paulista, que consi-
derava a elevação de Cajobi um “profundo golpe ao 
Município de Olympia”. Em 25 de outubro de 1924, 
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Ato político em frente às Escolas Reunidas de Cajobi, situadas na rua 7 de Setembro. Ao fundo, faixas com vivas ao dr. Washington Luiz e ao “Exmo. Snr. Dr. Alarico Silveira”. Autor 
desconhecido, c. 1925

o diretório enviou telegrama à Comissão Diretora do Partido Republi-
cano Paulista declarando sua oposição à elevação. Nele, observou que 
“Cajobi demonstra em todos os tempos divergências quanto ao Par-
tido Republicano e, o Diretório não sendo de acordo com tal solicita-
ção, o fato há de ferir fundo a disciplina e as tradições do Partido”. Em 
outro documento o diretório flexibilizou sua posição, afirmando não 
ser contra a emancipação, mas considerar o momento inoportuno. 

O diretório local do PRP ainda buscou desacreditar o abaixo-
assinado apresentado na petição, enfatizando que não representava 
a opinião da maioria dos habitantes do distrito, “além de serem os 
sujeitos que encabeçam o movimento de pouca confiança”. Os recla-
mos tiveram respaldo da Comissão Diretora do Partido Republicano 
Paulista, que enviou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados 
contra a criação do Município de Cajobi. 

Os moradores de Cajobi reagiram, por meio de telegrama. 
Encaminharam ao Congresso de São Paulo petição reclamando da 
“intromissão de elementos estranhos ao processo”. 

A Comissão de Estatística da Câmara analisou as manifestações 
e deu parecer favorável à criação do Município de Cajobi, conser-
vando as divisas apresentadas no projeto inicial, mantendo Marcon-
désia vinculada a Cajobi e esvaziando assim as manobras da Câmara 
Municipal de Olímpia. 

O projeto foi aprovado no Congresso Legislativo do Estado de 
São Paulo e transformado na Lei Estadual 2.189, em 30 de dezembro 
de 1926.

Segundo dados do IBGE, Cajobi tinha população de 9.768 habi-
tantes em 2010.

Trecho da Praça Dr. Ruy Barbosa, 
com populares ao lado do coreto e 
matriz em construção 
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Posto policial, com soldados e 
moradores, situado na rua Dr. 
Washington Luiz

Casa do sr. Vicente Cione na Praça 
Dr. Ruy Barbosa, Cajobi 

Casa do sr. José Villela à rua 13 de Maio. As meninas retratadas em primeiro plano aparecem em diversas fotos 
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Moradores em frente da serraria do sr. Emilio Barlebem, na rua do Comércio. Com crianças no primeiro plano, a foto registrou grupo de músicos com seus intrumentos Rua Dr. Washington Luiz, em Cajobi. Foto posada com moradores, cavalos e dois carros
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Praça Dr. Ruy Barbosa, com populares 

Prédio do sr. Romulo Martins, à rua Dr. Washington Luiz. Abrigava a “Casa Economica, 
Armazem de Seccos e Molhados, Ferragens, Louças etc.” e anunciava venda de chapéus 
“de sol e de cabeça” 

“Casa do Snr. Emilio Barlebem, rua do Commercio, Cajobi” “Casa do Snr. Francisco Castro, à rua 7 de Setembro, Cajobi”

“Machina dos snrs. Emilio Barsani e Irmãos, à rua 13 de Maio, Cajobi”
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Casa Mineira de Seccos e Molhados. Ao fundo, o edifício das Escolas Reunidas. Rua 7 de SetembroCartório de Paz do Distrito de Cajobi, rua 7 de Setembro

“Trecho da Praça Dr. Ruy Barboza, Cajobi”Rua Dr. Washington Luiz

Trecho da rua do Comércio, com moradores, charretes, cavalos e bicicletas
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Casa do sr. Maximiliano Righetti, com moradores à frente, à rua do Comércio 

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 66/0048.1925.
Período: República Velha.
Data: 1925.
Ementa: Cria o Município de Cajobi, na Comarca de Olímpia. 
Local: São Paulo.
Tipos: Projeto de iniciativa da Câmara. 115 pp.
Iconografia: 19 fotografias. 
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=29618

Doc. 2: C 163/0048.1925.
Período: República Velha.

Fotos de Cajobi, autor desconhecido, c. 1925

Local: São Paulo.
Ementa: Cria o Município de Cajobi no Distrito de Paz de igual nome, 
da Comarca de Olímpia.
Tipos: Projetos de Lei de iniciativa da Câmara dos Deputados. 11 pp. 
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27377

Referências 
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 106-107.
http://www.cajobi.sp.gov.br/index.php?abre=cajobi-sp=historia 
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Planta dos distritos de Pindorama e Areia Branca. Embora 
estivessem plenamente integrados, pertenciam a cidades 
e comarcas diferentes. O desenho registra os contornos 
internos urbanos e principais instalações dos povoados 

a elevação dos distritos de Pindorama e areia 
BranCa, 1925

Segundo os moradores de Pindorama, a sua elevação à condição 
de cidade era um caso único no Estado de São Paulo, pois resultava 
da união de dois povoados que se desenvolveram em lados opostos de 
um pequeno riacho.

De um lado estava Areia Branca, com cerca de dois mil habi-
tantes. Era um distrito policial do Município de Ariranha, per-
tencente à Comarca de Catanduva, criado em 1919. Possuía um 
importante centro comercial, um cinema e um “majestoso campo 
de futebol”.

Na outra margem do riacho São Domingos estava a povoação 
de Pindorama, que foi criada a partir de uma colônia de lavradores 
estabelecida em 1907. Logo chegou a Estrada de Ferro Araraquarense, 
que estimulou o rápido crescimento. Em 1916, o povoado foi elevado 
a distrito de paz do Município de Santa Adélia, na Comarca de Taqua-
ritinga. Era bem maior: contava com população próxima aos dez mil 
habitantes e tinha as Escolas Reunidas, com 260 alunos. 

Em sua representação ao Congresso Legislativo de São Paulo, os 
moradores enfatizaram que os povoados estavam integrados e, juntos, 
atendiam todas as exigências legais para a emancipação (vide p. 174). 
Pediam que a cidade fosse criada com sede no Distrito de Pindorama. 
A palavra, de origem tupi, significa “terra das palmeiras”; era assim 
que os nativos denominavam o Brasil. O documento trazia as assina-
turas de 125 moradores de Pindorama e outros 87 de Areia Branca, 
coletadas em novembro de 1921.

O processo estendeu-se por mais de três anos. Nesse período 
dois outros abaixo-assinados foram apresentados: um em 1924, com 
266 assinaturas, e outro em 1925, com 199 assinaturas. 

Todas as exigências estabelecidas pela legislação foram cuida-
dosamente comprovadas e documentadas. O novo povoado teria 12 
mil habitantes e 121 quilômetros quadrados, o que o colocava entre as 
cidades com menor área do Estado de São Paulo. 
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Vista panorâmica de 
Areia Branca 

Vista panorâmica de Pindorama 

A emancipação de Pindorama envolveu diretamente quatro 
cidades vizinhas: Ariranha, Santa Adélia, Taquaritinga e Catanduva. 
Todas se manifestaram favoráveis à criação do novo município. Em 
1924, também os diretórios políticos do PRP de Ariranha e Santa 
Adélia apresentaram declarações favoráveis à elevação de Pindorama. 

Apesar da Vila de Ariranha ver com simpatia a formação da 
nova cidade, ela questionou as divisas apresentadas no projeto, pois 
se sentia “muito prejudicada” com o desmembramento do Distrito de 
Areia Branca. Perderia 3.000 alqueires de suas “melhores terras” e dois 
mil moradores, ficando com número abaixo dos dez mil habitantes 
exigidos na legislação. A Câmara Municipal de Ariranha, então, apre-
sentou proposta alterantiva de divisas. 

O questionamento de Ariranha levou a Comissão de Estatística 
do Senado de São Paulo a solicitar à Comissão Geográfica e Geológica 
do Estado uma manifestação sobre as divisas do novo município. 

Em seu relatório, o chefe da Comissão, João P. Candido, criticou 
a proposta de divisas apresentada no projeto original, por entender 
que podiam ser bem melhor traçadas, “acompanhando os acidentes 
naturais”. Apresentou uma terceira proposta de “Divisas do Futuro 
Município de Pindorama”. O seu traçado interligava rios, monta-
nhas, espigões e outros acidentes naturais. O relatório foi entregue 
em 3 de dezembro de 1924. A proposta acabou prevalecendo, à exce-
ção de pequeno trecho de Areia Branca que permaneceu vinculado 
a Ariranha. 

A Lei 2.125, criando o Município de Pindorama, foi aprovada 
um ano depois, em 31 de dezembro de 1925. 

Em 2010, a lavoura continuava a ser a principal atividade econô-
mica de Pindorama, que contava com 13.113 habitantes. 

Juntos, os distritos de Pindorama e 
Areia Braca reuniam mais de cem casas 

comerciais e 700 moradias.
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A ponte sobre o rio São Domingos, onde vemos moradores com a faixa pedindo a emancipação municipal, separava oficialmente a rua do Comércio, em Pindorama, da rua 15 de 
Novembro, em Areia Branca. Embora a faixa registrasse que o Distrito de Areia Branca pertencia à Comarca de Jaboticabal, em 1921 ele foi transferido à Comarca de Catanduva

A série de publicidades nas paredes dos estabelecimentos 
comerciais nos conduz a uma viagem na língua portuguesa. 

As letras na faixa carregada pelos moradores parecem ter sido 
escritas posteriormente, sobre a imagem. O texto destaca: 

“Ponte sobre o rio São Domingos 
Divisa do districto de paz de Pindorama, Comarca de 

Taquaritinga, com o districto policial de Areia Branca, Comarca 
de Jaboticabal”.

Vista panorâmica de Pindorama. Ao fundo pode-se ver a estação ferroviária, situada a 400 metros da ponte que unia as povoações. Os núcleos estavam integrados e tinham 
desenvolvimento complementar 
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O primeiro mapa, à esquerda, foi encaminhado pelos moradores do distrito junto com 
a petição apresentada ao Congresso de São Paulo. Ao lado, a proposta alternativa 
apresentada pela Câmara de Ariranha. Aparentemente as diferenças são pequenas, 
mas geraram impasse que levou o Congresso Legislativo a solicitar uma nova proposta 
à Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Foi esta última que prevaleceu na lei 
que criou o Município de Pindorama

Projeto de divisas de Pindorama apresentado 
pela Comissão Geográfica e Geológica de São 
Paulo, datado de 3 de dezembro de 1924

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 204/0004.1924.
Período: República Velha.
Data: 1924.
Ementa: Cria o Município de Pindorama na Comarca de Taquaritinga.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa do Senado Estadual. 95 pp.
Iconografia: quatro fotos, três mapas.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27860

Fotos de Pindorama, autor desconhecido, c. 1921 

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 219.
http://www.explorevale.com.br/cidades/pindamonhangaba/historia.
htm
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/cid_resumohistorico.asp 
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O povoado que originou Uchoa surgiu de um grande lotea-
mento realizado por volta de 1890, que levou migrantes de Minas 
Gerais para a região. O núcleo urbano só começou a se consolidar 
por volta de 1910, em torno da capela de São Miguel, no local então 
conhecido como Vila Riacho Grande. No ano seguinte, chegaram 
os trilhos da Estrada de Ferro São Paulo Norte. Foi construída uma 
estação cuja denominação homenageava um dos principais acionis-
tas da ferrovia, o advogado Ignácio Uchoa, que, em longa carreira no 
Congresso de São Paulo, ocupou o mandato de senador entre 1907 
e 1930. Com a ferrovia, os imigrantes chegaram aos milhares nos 
anos seguintes. Em 1913, o povoado foi transformado em Distrito 
de Ignácio Uchoa, do Município de Rio Preto. Em 1921, o distrito já 
contava com 10.042 habitantes. 

O pedido de elevação a município foi apresentado em 1925. 
Em sua representação os moradores destacaram que a região arara-
quarense passava por um “vertiginoso surto de progresso” e a vila de 
Ignácio Uchoa não poderia escapar àquele “vivificante sopro”.

A representação enviada ao Congresso Legislativo descrevia as 
condições urbanas, sociais e econômicas que credenciavam a povo-
ação à elevação: o distrito tinha população esimada em 13 mil habi-
tantes e ocupava 11 mil alqueires de terras; contava com 430 sítios 
e sete milhões de pés de café; possuía mais de 50 estabelecimentos 
comerciais e 20 industriais. Sua arrecadação era de 75 contos de réis 
em 1925. 

Na área urbana existiam 350 edifícios e ruas abauladas, com guias 
e sarjetas de pedra. Havia jardins públicos, igreja, duas escolas reunindo 
300 crianças matriculadas, cinema, jornal semanal, três médicos, três 
farmácias, hotéis, eletricidade, telefones e mais de 50 automóveis. 

A petição dos moradores trazia também argumentos políticos. 
Eles reclamavam a oportunidade de emancipar-se e continuar o pro-
cesso de desenvolvimento sem se submeter às “peias” da administração 

o “vivifiCante soPro de Progresso”: a elevação de 
ignáCio uChoa a muniCíPio, 1925

Foto da Agência Ford, no Distrito de Ignácio Uchoa, Christovam 
Andreu Blaya, c. 1925. O distrito possuía 55 veículos, variações do 
modelo Ford T. A agência pertencia ao espanhol João Andreu Blaya 



86 87

da sede. Propunham que as divisas do novo município fossem as 
mesmas do distrito de paz, estabelecidas em 1913. 

O abaixo-assinado contava com 251 assinaturas, acompanhadas 
da profissão do morador. Entre outras autoridades assinavam o sub-
prefeito, o juiz de paz, o escrivão de paz, o fiscal municipal e o agente 
do Correio. A maioria dos assinantes declarou ser fazendeiro ou 
sitiante, mas aparecem ainda comerciantes e empregados do comércio, 
alfaiates, artistas, carapinas, carpinteiros e marceneiros, industriais, 
construtores, ferreiros, um fotógrafo, um guarda-carro, mecânicos, 
maquinistas, lavradores, médicos e farmacêuticos, musicistas, profes-
sores, o porteiro do grupo escolar e o chefe da estação.

Documentos comprobatórios foram anexados ao processo, tais 
como o atestado de higiene municipal do doutor J. Borges Carvalho, 

observando que o Distrito de Ignácio Uchoa possuía boas fontes de água 
potável, condições de higiene e uma rede de saneamento em construção.

A Câmara de São José do Rio Preto manifestou-se unanimemente 
pela emancipação de seu distrito. Para não prejudicá-la, recusou a soli-
citação de alguns moradores que pediam autorização para terem suas 
propriedades transferidas para o Município de Catanduva. 

O projeto de emancipação de Ignácio Uchoa transformou-se na 
Lei 2.117, de 30 de dezembro de 1925, sancionada pelo presidente do 
Estado de São Paulo, dr. Carlos de Campos.

Em 30 de novembro de 1938, o município passou a ser denomi-
nado Uchoa. Pelo censo de 2010, a cidade tinha 9.471 habitantes.

Veículo Ford no cafezal, 
Fazenda Bom-Fim

Em 1925, o Distrito de 
Paz de Ignácio Uchoa 

possuía sete milhões de 
pés de café distribuídos 

em 430 sítios.

Fazenda Bom-Fim
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Fazenda Boa Vista 

Engenho Central. Barrionuevo 

Fotos da Fazenda Córrego da Pacca

O avanço dos 
cafezais promovia 

a derrubada da 
vegetação nativa.
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Sequência de imagens registra a geração de energia. Distrito de Ignácio Uchoa

Segundo censo de 1921, 
dos 10.042 moradores 
do Distrito de Paz de 
Ignácio Uchoa, 8.567 

habitavam a zona rural, 
outros 1.113 o centro 

urbano e 362 o subúrbio. 

Vistas do Distrito de Ignácio Uchoa
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Rua Três. Modernos carros Ford 
em contraste com os cavalos

Avenida Sete 

Ruas de Ignácio Uchoa
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O grupo escolar de Ignácio Uchoa tinha mais de 300 crianças matriculadas. Na foto, os alunos do período da tarde 

Edificação com crianças e professores 
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Casa Blaya, de João Andreu BlayaEstação de Ignácio Uchoa da Estrada de Ferro Araraquara

“Pharmacia Chaves” 

Igreja matriz em construção

Igreja matriz e moradores

Residência 
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Vistas panorâmicas do Distrito de Paz de Ignácio Uchoa 

Residência com arquitetura inovadora para a época e moinho de vento
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Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 009/0101.1925. 
Período: República Velha.
Data: 1925.
Ementa: Criando o Município de “Ignácio Uchoa”, na Comarca de 
Rio Preto.
Local: São Paulo.
Tipos: Projeto de Lei de iniciativa da Câmara. 63 pp.
Iconografia: 33 fotos.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=28688

Doc. 2: C 165/101.1925.
Período: República Velha.

Fotos de Ignácio Uchoa, Christovam Andreu Blaya, c. 1925 

Residência particular em estilo arquitetônico inovador

Local: São Paulo.
Ementa: Cria o Município de Ignácio Uchoa na Comarca de Rio Preto.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 18 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=28310

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
Municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 291-292.
http://www.ferias.tur.br/informacoes/9758/uchoa-sp.html
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As fotos integram o primeiro requerimento 
de elevação a município da hoje cidade de Apare-
cida, nacionalmente conhecida por ser o local onde 
foi encontrada, no rio Paraíba, a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição e, posteriormente, por abri-
gar o Santuário Nacional de Aparecida.

As imagens ilustravam a petição dos mora-
dores do Distrito de Paz de Aparecida — criado 
em 4 de abril de 1891, pertencente ao Município 
de Guaratinguetá — que deu origem ao Projeto 34, 
do deputado Rangel de Camargo, de 16 de outubro 
de 1925. 

O projeto ganhou o Parecer 94/1925 da 
Comissão de Estatística, Divisão Civil e Judiciária 
da Câmara dos Deputados, contrário à elevação 
do distrito a município, por não possuir os dez mil 
habitantes exigidos pela legislação (vide p. 174). O 
parecer foi baseado no recenseamento federal reali-
zado pelo Ministério da Agricultura em 1920. 

Outra razão destacada para a rejeição do 
projeto foi a constatação de que várias assinaturas 
apresentadas eram falsificadas, fato que punha em 
questão a legitimidade da petição e foi objeto de ave-
riguação pelo Congresso Legislativo de São Paulo. 

Como desdobramento, em 12 de novembro 
de 1925, o presidente do Estado Rodrigues Alves 
solicitou o original da representação dos habitantes 
de Aparecida e determinou que “depois de authenti-
cada, pela mesa, em todas as suas folhas, seja remet-
tida ao chefe do Ministerio Publico do Estado a fim 
de promover a responsabilidade criminal do escri-
vão daquelle Districto José Nunes Fernandes, pelo 
facto de ter reconhecido, como verdadeiras, dezenas 
de firmas lançadas no alludido documento, todas 

a elevação do distrito de aPareCida: o Projeto rejeitado em 1925

Largo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida 

visível e grosseiramente falsificadas, conforme se veri-
fica pela mais descuidada inspecção ocular”. O projeto 
de elevação de Aparecida acabou sendo rejeitado na 
Câmara do Congresso de São Paulo em 1925. 

Os moradores de Aparecida voltaram a apre-
sentar petição solicitando a elevação em 1928. Foi 
encaminhada pelo presidente do Estado, Júlio Pres-
tes de Albuquerque, à Câmara dos Deputados do 
Estado de São Paulo e originou o Projeto 82, de 6 de 
dezembro de 1928. 

Nas justificativas, os moradores de Aparecida 
fundamentaram-se nas manifestações do 1º Juiz de 
Paz do distrito, Horácio Rodrigues de Moraes, de 
26 de novembro de 1928, e no relatório do prefeito 
municipal de Guaratinguetá, Pedro Marcondes 
Leite, de 14 de janeiro do mesmo ano. Afirmaram 
eles que a população era de 10.100 habitantes e o 
distrito dispunha de 841 prédios, sendo 30 hotéis; 
cem estabelecimentos comerciais; posto policial com 
delegacia de polícia; uma grande tipografia – onde 
era impresso o jornal Santuário d’Apparecida, com 
tiragem de 20 mil exemplares –; um asilo, cujo pré-
dio de três andares era um dos maiores do Estado; 
um grupo escolar; um seminário; colégios; cemitério 
e uma renda anual de 72 contos de réis. 

Aprovado pelo Congresso Legislativo do 
Estado de São Paulo, o projeto foi transformado 
na Lei 2.312, de 17 de dezembro de 1928, criando o 
Município de Aparecida. 
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Aspectos do Largo da Basílica de Aparecida, em dois ângulos 
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Panorâmica de Aparecida, c. 1925
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“Vista da torre da igreja. Vê-se parte do bairro de Santa Rita e um trecho da estrada de rodagem inteiramente construída pelo governo”

Estabelecimentos comerciais 
de Aparecida, com traços da 
cultura europeia
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Rua Major Martiniano 

Ruas de comércio, Aparecida, c. 1925
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Aspectos da Estação de Aparecida da Estrada de Ferro Central do Brasil, inaugurada em 1877 
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Casa de Nossa Senhora, asilo de pobres administrado por irmãs de 
caridade, sob direção da basílica. Era considerado um dos maiores 
edifícios do Estado, à época 

Colégio de São Carlos, dirigido 
por irmãs de caridade Igreja São Benedito

Escola em Aparecida
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Ruas de Aparecida

Ruas suburbanas de Aparecida
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Cenas de Aparecida O bonde
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As imagens registraram um protesto político. A legenda original afirmava: 

“As photographias acima mostram os habitantes da rua Monte Carmello (Apparecida) 
carpindo a mesma rua e fazendo a remoção do capim e lixo. Isso foi motivado pelo 
facto da Camara de Guaratinguetá não mandar fazer esses serviços, não obstante o 

capim já estar alto e terem apparecido algumas cobras na rua. 
Por esse pequeno facto os srs. Congressistas julguem de que modo os senhores da 

Camara dão cumprimento à lei organica dos municipios, que manda que se empregue 
nos districtos, pelo menos metade de sua renda”. 

A rua Monte Carmelo foi a primeira rua de Aparecida.
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Também motivo de reclamos da população, 
fotos registram a caixa d’água de Aparecida 
“completamente descoberta e exposta a poeira, folhas 
seccas, insectos etc., podendo servir de bebedouro de 
animais do mato”. Os moradores lembravam que o 
Governo do Estado já havia enviado recursos para a 
Câmara de Guaratinguetá realizar a obra

Posto policial

Rua da Estação Ferroviária
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Vista geral de Jataí

Vistas parciais de Jataí

Cadeia e Câmara Municipal de Jataí em 1924

Fotos comparativas

Imagens do Município de Jataí, 
que à época tinha apenas três 

mil habitantes. Foram incluídas 
na petição dos moradores para 

demonstrar que o Distrito de Paz de 
Aparecida tinha condições urbanas e 
população muito superiores, devendo 

portanto ser emancipado. Jataí 
ganhou a condição de município em 
1887. No entanto, perdeu-a em 1934, 

quando passou a distrito de Cachoeira 
Paulista. As fotos aqui reproduzidas 

são de 30 de junho de 1924.
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“Grupo photographado em Jatahy, em frente à residencia do vice-presidente da camara”, que aparece na porta do edifício, descalço, como outros dois retratados 

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: C 162/0034.1925. 
Período: República Velha.
Data: 1925.
Ementa: Cria o Município de Aparecida com sede no atual distrito de 
paz de igual nome, na Comarca de Guaratinguetá.
Local: São Paulo.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 68 pp.
Iconografia: 40 fotografias.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27366

Doc. 2: C 251/0015.1925. 
Período: República Velha.

Fotos de Aparecida e Jataí, autor desconhecido, c. 1924

Data: 1925.
Ementa: (Requerimento do presidente Rodrigues Alves) Representação 
dos habitantes de Aparecida, distrito de paz da Comarca de 
Guaratinguetá pedindo sua elevação a município.
Local: São Paulo.
Tipos: Requerimento de Iniciativa da Câmara dos Deputados.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27952

Referência
CARNEIRO, Álvaro Weissheimer. “Aparecida: Capital Espiritual do 
Brasil”. Revista Acervo Histórico, nº 4. São Paulo, IMESP, 2005.
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o ProCesso de elevação de taPiratiBa a muniCíPio, 1928

A região de Tapiratiba já era ocupada por 
migrantes de Minas Gerais na década de 1840, que 
se dedicavam à cafeicultura em grandes proprieda-
des. Na área, formaram-se dois vilarejos próximos, a 
Capela de Nossa Senhora Aparecida, de 1898, e outra 
povoação denominada Soledade, transformada em 
distrito do Município de Caconde em 6 de dezembro 
de 1906, com o nome de Tapiratiba. A palavra é de 
origem tupi e significa “onde há muitas antas”. 

A iniciativa de emancipação de Tapiratiba, 
datada de 26 de agosto de 1928, trouxe o expressivo 
número de 1.330 assinaturas e originou o Projeto 
106/1928 da Câmara dos Deputados do Congresso 
Paulista, apresentado pelo deputado Joaquim Eugê-
nio de Lima. Os assinantes integravam “as classes da 
lavoura, comércio e indústria e demais produtoras” 
e reivindicavam a elevação como direito, “pois cum-
priam a legislação”. 

Os moradores estimavam que a população era 
de 12.500 pessoas, com 1.500 na área urbana. Eles 
recusavam os números do recenseamento de 1922, 
que apontou oito mil habitantes, “mas não exprimiu 
a verdade”. Para ilustrar, lembraram que Tapiratiba 
tinha cerca de mil eleitores. Considerando que 80% 
da população brasileira era formada por analfabe-
tos, e que mulheres, menores e estrangeiros não 
votavam, era possível projetar uma população bem 
superior à exigida. 

O distrito tinha ainda 300 prédios, escola, 
posto policial estadual com cadeia e uma boa igreja. 
A cidade era iluminada por luz elétrica. Havia uma 
lavoura com aproximadamente cinco milhões de 
cafeeiros e plantações de cana-de-açúcar que abaste-
ciam a “Uzina de Itahyquara”, com produção anual de 
20 mil sacas de açúcar, além de álcool e aguardente.

Foto integra declaração do diretor das Escolas Reunidas 
do Distrito de Tapiratiba, autor desconhecido, 1928 

O dossiê trouxe um documento peculiar, uma 
série de declarações de proprietários que, conforme 
exigia a legislação (vide p. 174), colocavam seus 
imóveis na área urbana à disposição para abrigar 
órgãos públicos do novo município, inclusive duas 
casas que poderiam sediar a câmara. O documento 
reunia declarações do diretor das Escolas Reunidas 
Urbanas e do subdelegado de polícia do Distrito de 
Paz de Tapiratiba, além de uma terceira assinada por 
vários comerciantes atestando a existência de outros 
prédios que poderiam receber a futura câmara. As 
fotos, que foram incluídas nas declarações para 
demonstrar que os edifícios poderiam abrigar os 
órgãos públicos exigidos, eram parte integrante dos 
documentos, constituindo registros visuais.

Para formular seu parecer, a Comissão de 
Estatística, Divisão Civil e Judiciária da Câmara dos 
Deputados solicitou informações ao juiz de direito 
e à Câmara Municipal de Caconde, assim como 
ao juiz de paz do distrito. Este apresentou o censo 
populacional produzido pela Câmara de Caconde, 
que indicava o número de “14.344 almas, com 1.382 
almas na sede”. Documento da prefeitura do muni-
cípio assinalava que a receita do distrito para o ano 
de 1927 foi de 49:403$100, bem superior à exigida. 

Para demonstrar que a povoação era salubre, o 
médico dr. Aristoteles Oliveira Martins fez um breve 
histórico das doenças no município, deixando um 
precioso registro: desde a gripe de 1918, não houve 
na vila e seu distrito qualquer outro surto epidê-
mico. Estavam há dois anos sem tifo ou tuberculose 
e o único doente tratado viera de fora do povoado. 
O médico acreditava que mais da metade da popu-
lação era acometida por vermes. Havia registro de 
platelmintos, “devido à população de origem turca 
ou síria, que tinha o hábito de comer carne de suíno 
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crua”. Não havia registro de lepra contraída na cidade, só de paren-
tes de leprosos que migraram de Minas Gerais, “de onde vêm esses 
presentes indesejáveis”. Oliveira Martins asseverava que quem mais 
morria eram as crianças, “como em todo o Brasil, por afecções do 
aparelho digestivo, e um ou outro caso do respiratório”. As doenças 
mais frequentes eram as enterites, colites, diarreias, disenterias etc. 
decorrentes da falta de higiene alimentar infantil. Por fim, assinalou a 
existência do impaludismo (malária) nas margens de alguns rios, sem 
mortes, e raros casos de febre terçã benigna. 

A Câmara de Caconde manifestou-se contra a emancipação do 
distrito, no que foi apoiada pelo juiz de direito, dr. Lacydes Lamane-
rez, que considerava a emancipação prematura. Entre os argumentos, 
usaram números da Repartição de Estatística e Arquivo do Estado, 
declarando que a população era de 9.500 habitantes, abaixo, portanto, 

Declaração assinada pelo subdelegado de 
polícia do Distrito de Paz de Tapiratiba, 
Amâncio Percival. Ele afirmava 
que existia na vila um posto policial 
pertencente ao Governo do Estado, com 
três prisões e três portões com guardas na 
porta, além de uma sala onde funcionava 
a subdelegacia e um corredor espaçoso 
para o corpo da guarda. Classificava a 
cadeia como de máxima segurança. Foto 
de autor desconhecido, c. 1928

do mínimo exigido. Os opositores à emancipação também questiona-
ram a renda do distrito e asseguraram que não existiam quatro bons 
prédios para abrigar a administração municipal, nem cadeia ade-
quada. Ainda destacaram que o Distrito de Tapiratiba era próximo 
da sede do município, sendo ambos ligados por “magnífica estrada 
de rodagem”.

O Congresso Legislativo de São Paulo entendeu que era justa 
a reivindicação dos moradores do distrito. Tapiratiba conquistou 
autonomia político-administrativa e foi elevada a município em 27 
de dezembro de 1928, pela Lei Estadual 2.329, sancionada pelo presi-
dente do Estado, Júlio Prestes de Albuquerque. 

Segundo o censo de 2010, Tapiratiba tinha então 12.743 habitantes. 
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Declaração de Francisco Maria de Araujo 
Nabuco colocando sua casa, situada à praça 
Dr. Pedro Carlos de Souza, à disposição para 
ser transformada em câmara municipal da 
futura cidade de Tapiratiba. Foto de autor 
desconhecido, c. 1928

Declaração de Francisco Pedroza Teco 
oferecendo sua residência, situada à rua 
Thomaz José Dias, para a instalação da 
futura câmara municipal. Inclui foto de autor 
desconhecido, c. 1928 
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Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 290/0106/1928.
Período: República Velha.
Data: 1928.
Ementa: Cria o Município de Tapiratiba com sede no atual Distrito de 
Paz de igual nome, na Comarca de Caconde.
Local: São Paulo.
Tipos: Projeto de Lei. 125 pp.
Iconografia: quatro fotos. Autor desconhecido, 1923.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=32067

Fotos de edifícios do Distrito de Paz de Tapiratiba, autor 
desconhecido, c. 1928

Declaração do diretor das Escolas Reunidas 
do Distrito de Tapiratiba assinalando que o 
estabelecimento funcionava regularmente 

As Escolas Reunidas do 
Distrito de Paz de Tapiratiba 

funcionavam com cinco 
classes e um total de 190 

alunos. Com salas amplas, a 
edificação era considerada 
confortável, arejada, bem 

iluminada. Ela satisfazia às 
condições de boa higiene 

requeridas à época.

Doc. 2: C 192/0106/1928.
Período: República Velha.
Local: São Paulo. 
Ementa: Cria o Município de Tapiratiba na Comarca de Caconde.
Tipos: Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara dos Deputados. 17 pp.
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=27653
 
Referências 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/tapiratiba.pdf
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As fotos retratam o momento de estruturação 
urbana de Jaú e ajudam a elucidar o modo como 
ocorreu o crescimento das cidades do Estado durante 
a expansão cafeeira. Jaú é um dos núcleos mais anti-
gos de São Paulo; sua fundação remonta às bandeiras 
que buscavam metais no interior de Goiás no século 
XVIII. O povoado desenvolveu lavoura de gêneros 
alimentícios, depois pecuária, cana-de-açúcar e por 
fim o café, que trouxe grande pujança.

O centro urbano de Jaú foi planejado a partir 
de terrenos doados por Francisco Gomes Botão e 
Manoel Joaquim Lopes, em 1853. No ano seguinte, 
tornou-se freguesia do Município de Brotas. Alcan-
çou sua autonomia em 1866, com a elevação à con-
dição de vila. Em 1889, obteve a categoria de cidade.

O processo em que constam as fotos de Jaú traz 
um recurso interposto junto ao Senado do Estado 
por munícipes contrários à cobrança de novos tribu-
tos municipais. Encabeçado por Domingos Pereira 
de Carvalho, foi assinado por diversos moradores. 

O recurso questionava a legalidade da taxa de 
viação urbana e do imposto sobre os prédios, esta-
belecidos pela Lei Municipal de Jaú 222, de 28 de 
outubro de 1912. A lei determinava a cobrança de 
tributo sobre o metro linear de muros dos terrenos:

“Artigo 11. Por metro linear fronteiro a:
§ 1º - Casas de moradia, armazens, depositos, 

garages, etc. – Rs. 3$000.
§ 2º - Casas de moradia, armazens, depositos, 

garages, etc., interdictados – Rs. 10$000.
§ 3º - Muros de Alvenaria – Rs. 5$000.
§ 4º - Cercas de madeira ou arame, quando 

permittidos – Rs. 6$000.
§ 5º - Terreno em aberto – Rs. 10$000.”

os reCursos muniCiPais: o imPosto do muro de jaú, 1916

“Residencia de Bento Leite de Oliveira” 

Os autores do recurso reclamavam que, 
embora o imposto tivesse sido criado pela duração de 
dois anos, com intuito de executar o calçamento da 
cidade, terminado o período a cobrança foi mantida. 

Em suas justificativas, os moradores confron-
taram o modelo de ocupação urbana que defendiam 
com o desenvolvimento que a nova lei municipal 
estimulava: “a cidade de Jahú occupa, actualmente, 
uma area diminuta e está cercada de terrenos de 
valor relativamente baixo, por onde a cidade se 
pode facilmente desenvolver. Não estamos nas con-
dições dos grandes centros, como Nova York, onde 
a escassez dos terrenos torna obrigatoria a conden-
sação dos edificios, apertando-os uns contra outros, 
ou forçando a pluralidade de andares. Era de desejar 
até que os predios de Jahú, com excepção somente 
dos que se destinam ás casas commerciaes, fossem 
amplamente arejados, providos de espaços ajardi-
nados, com abundante vegetação moderadora da 
temperatura, quasi sempre elevada, que aqui se faz 
sentir. Isto seria attender aos reclamos da hygiene 
publica e do bem estar geral, e ás condições locaes, 
onde o clima tropical e a natureza do solo exigem 
abundante arborização. Pelo contrario, a orienta-
ção da Camara é acoroçoadora das construcções 
compactamente agglomeradas, com insufficientes 
intervallos de ar e luz”.

Em longa argumentação, os moradores pon-
deraram que em ruas mais centrais e de maior 
movimento comercial era de se compreender que o 
interesse mercantil se empenhasse para que desapa-
recesse o espaçamento das edificações, facilitando o 
contato com o público. Deram o exemplo de San-
tos, que assim procedera em duas ruas centrais. No 
entanto, em Jaú, argumentavam eles, o imposto 
incidia uniformemente, até em ruas que se encon-
travam afastadas do perímetro urbano. 
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Destacaram ainda o caráter proibitivo do imposto, que “asfixiava 
a indústria dos hortelãos” ou lhes encarecia os produtos, forçando os 
proprietários a construir casas, ou a abrir mão de suas propriedades 
para evitar absorção do fisco. 

Concluindo o recurso, os autores observaram que “os pequenos 
proprietarios, os operarios, os creados de servir, os modestos indus-
triaes, todas as classes, emfim, que vivem de seu trabalho quotidiano 
e sem as quaes não se comprehende o conforto de uma cidade civili-
sada, são assim banidos da area urbana, onde os serviços domesticos 
se tornam cada vez mais difficultosos e onde é constante a aggravação 
da carestia da vida”.

“Terreno de Sebastião 
Ribeiro de Barros” 

O processo tramitou rapidamente. Segundo nos informa um 
ofício enviado ao Senado pelo prefeito de Jaú, Alcides de Barros, o 
poder público municipal negociou com os reclamantes e publicou a 
Lei Municipal 238, de 1916, modificando a lei 222, de 1912, de modo a 
atender aos reclamos. Finalizando o processo, a Resolução 1, de 30 de 
julho de 1918, assinada por R. J. Pinto Ferraz e A. de Gusmão e apro-
vada pelo Senado, confirmou o Parecer 2 da Comissão de Recursos 
Municipais do Senado Estadual, que registrava: “revogada a lei contra 
a qual se recorre, desapparece o objecto do recurso”.

Domingos Pereira e os outros moradores conseguiram derrubar 
o imposto do muro de Jaú.

“Predio e terreno de Sebastião Ribeiro de Barros” 
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“Residencia de Domingos Pereira de Carvalho” “Predio e terreno de Miguel Paladino” 
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“Predio e terreno de Alceste Madella” Segundo os recorrentes, a Lei Municipal 
222/1912 decuplicou o imposto urbano em Jaú. 
Eles acreditavam que esse aumento de impostos 
bania da área urbana os pequenos proprietários 

e os trabalhadores. 

“Terreno de Ambrosio Moiano”
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Propriedades de Joaquim de 
Cerqueira Cesar, em Jaú 

Terreno de José Lucio de Carvalho, 
em três ângulos 

Segundo a prefeitura, a arrecadação com 
a nova taxa para calçamento aumentaria 

Rs. 57:225$000, formados por 8.546 
metros corridos de frentes de casas, 

armazéns, garagens etc., à razão de Rs. 
3$000 o metro linear fronteiro; 3.963 

metros corridos de muro de alvenaria à 
razão de Rs. 5$000; 962 metros corridos 

de cerca de madeira à razão de Rs. 6$000; 
e 600 metros corridos de terreno em 

aberto e frente de prédios interditados, à 
razão de Rs. 10$000.
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“Terreno de Domingos Pereira de Carvalho – Anexo a residencia”Quatro faces do terreno de Domingos Pereira de Carvalho, em Jaú
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“Residencia e terreno de Luis Ferreira do Amaral”
Terreno de Luis Ferreira do Amaral, em Jaú, visto em quatro ângulos
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Terrenos de Joaquim Feliciano da Costa, Francisco Le Vocca, Antonio de Moraes Navarro e Coimbra e Irmã, em Jaú. Autor desconhecido, c. 1916 

“Predio e terreno de 
Bras Miraglia” 

“Terreno de João Osorio”

O imposto denominado Viação Urbana 
recairia sobre os proprietários de prédios 

urbanos pela construção de passeios nas ruas 
centrais, pelas ruas macadamisadas, pelas ruas 
abauladas, com guias e sarjetas. Os munícipes 

que construíssem conforme a legislação 
vigente ficariam isentos por quatro anos. 
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“Predios e terreno de Carlos Rocha” 

Fotos de Jaú, autor desconhecido, c. 1916

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 252/0008.1916.
Período: República Velha.
Data: 1916.
Ementa: Disposições de várias leis de impostos. (Recurso de Domingos 
Pereira de Carvalho e outros moradores. Câmara de Jahú).
Local: São Paulo.
Tipos: Recurso municipal. 520 pp.
Iconografia: 30 fotos.

Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=31657

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 171.
http://www.jau.sp.gov.br/conhecajau_historia.php 
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o reCurso dos Cidadãos de araraquara ao senado Paulista Contra a CoBrança 
de novo imPosto muniCiPal, o “imPosto do muro”, 1926

Vila José Bonifácio, Araraquara, E. Cantarelli, 1926

As fotografias retratam as vilas de José Bonifá-
cio, Nossa Senhora do Carmo, Xavier e São Geraldo, 
em Araraquara, no ano de 1926, momento em que 
elas se situavam no limite entre a zona urbana e a 
zona rural. Seus moradores protagonizaram uma 
disputa com a Câmara Municipal e a Prefeitura 
contra o pagamento de novos impostos. Nessas vilas 
podemos vislumbrar o crescimento da cidade, sua 
urbanização e seus conflitos.

A cidade de Araraquara, fundada em 1805 
por Pedro José Neto, cresceu a partir da atividade 
canavieira e viveu um grande desenvolvimento com 
a chegada do café no final da década de 1860, o que 
viabilizou a construção de um ramal ferroviário 
ligando-a a São Carlos, inaugurado em 1885.

A estrutura urbana ganhou complexidade e 
surgiram novos conflitos, caso do processo aqui estu-
dado. No documento enviado à Câmara dos Depu-
tados do Congresso Estadual, Sebastião Affonso dos 
Santos encabeçou abaixo-assinado de 47 moradores 
contrários à tributação de suas propriedades, que 
entendiam estar na área rural e não urbana, con-
forme estabelecia a Câmara Municipal, que passou 
a tributá-los. 

Derrotados na Câmara Municipal, os proprie-
tários recorreram ao Senado Estadual, alegando que 
a taxação de suas propriedades rurais (Imposto Ter-
ritorial) era responsabilidade das autoridades esta-
duais e, portanto, seria inconstitucional o município 
estabelecer qualquer cobrança. A iniciativa originou 
o Recurso 11, de 1926, do Senado Estadual de São 
Paulo, que pedia a suspensão da Lei 43/1926 do 
Município de Araraquara.

O recurso foi acompanhado de diversos docu-
mentos, entre eles um certificado do coletor estadual 
atestando que os proprietários se encontravam quites 
com o Imposto Territorial e um quadro comparativo 
entre a taxação do imposto predial de Araraquara e 
a de outras cidades do interior paulista, do mesmo 
grau de “adiantamento e progresso”, demonstrando 
“o caráter francamente proibitivo dos impostos 
criados pela Lei 43/1926 de Araraquara”. Aberto o 
processo, o Senado Estadual determinou que as 
autoridades municipais se manifestassem sobre o 
recurso dos munícipes. 

A Prefeitura Municipal de Araraquara escla-
receu que a cobrança da taxa não estabelecia 
duplicidade de imposto, pois estava relacionada à 
urbanização dos arredores da cidade. Enfatizou que 
a Lei 43 se referia a “terrenos da zona suburbana, 
[que] passam a pagar Rs. $500 e $250, pois já con-
tam com luz e água canalizada pela Municipalidade, 
sendo certo que o preço de taes terrenos são quase os 
mesmos do terceiro perimetro urbano, do que pode-
rão VV. Excias. se certificarem pelas fotografias, aqui 
expostas, dos predios aí existentes”.

A disputa legal também era motivada por 
rivalidades políticas locais. Em ofício enviado ao 
Senado, em 14 de dezembro de 1926, a Câmara de 
Araraquara observou: “Publicada que foi a Lei 43, 
de 28 de outubro do corrente anno, iniciou a peque-
nina e insignificante facção opposicionista local a 
sua costumeira e systematica exploração em torno 
della, procurando assim conquistar adeptos entre os 
neutros, os indifferentes à politica local e a pequena 
parte dos tributados, filiados à situação dominante.” 
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Os artigos IV e V da Lei 43/1926 de Araraquara dividiam a cidade em três zonas para fins 
de tributação. Todos os terrenos vagos existentes dentro de um quilômetro no perímetro da 
cidade pagariam o imposto de Rs. 30$000 por metro linear de muro; já os que estivessem a 

dois quilômetros pagariam o imposto de Rs. 10$000 por metro linear; a 3ª zona, a suburbana, 
compreendia toda a área restante da cidade e nela, onde chegassem os serviços de água, 
esgotos e iluminação pública, o “imposto do muro” seria de Rs. 5$000 o metro linear. 

Vila São Geraldo

Segundo argumentou a 
prefeitura, a vila já contava 

com água e esgoto encanados, 
além de iluminação elétrica, 
serviços que justificavam a 

cobrança das taxas. 

Vila Xavier, Araraquara, foto de E. Cantarelli, 1926

O recurso transitou por dois anos no Senado e teve parecer 
contrário da Comissão de Recursos Municipais, Parecer 42/1926, que 
originou a Resolução 3 do Senado Estadual, de 29 de novembro de 
1928, negando provimento ao Recurso 11, de 1928. A resolução foi 
assinada pelos deputados Freitas Valle, Laurindo Dias Minhoto e A. J. 
Pinto Ferraz. 

A tributação municipal sobre as propriedades da zona subur-
bana foi mantida em Araraquara.
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Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 279/0011.1926.
Período: República Velha.
Data: 1926.
Ementa: Recurso contra Lei Orçamentária n° 43 de 28/10/1926 da 
Câmara Municipal de Araraquara (Sebastião Afonso dos Santos e 
outros). 
Local: São Paulo.
Tipos: Recurso municipal. 134 pp.

Fotos de Araraquara, E. Cantarelli, 1926

Vila Nossa Senhora do Carmo, Araraquara

Iconografia: quatro fotos. E. Cantarelli, 1926. 
Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=31905

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 82-83.
http://www.achetudoeregiao.com.br/sp/Araraquara/historia.htm. 
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o ProCesso de Criação da ComarCa de PenáPolis, 1917

Quartel e cadeia estadual de Penápolis. 
Autor desconhecido, c. 1915 

A cidade surgiu a partir de um loteamento rea-
lizado em terras situadas junto aos trilhos da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, em 1907, e cresceu 
rapidamente. Em 1909, foi criado o Juizado de Paz 
de Penápolis, pertencendo à Comarca de São José 
do Rio Preto, depois à de Bauru. O nome Penápolis 
era uma homenagem ao recém-falecido presidente 
da República Afonso Pena. Em dezembro de 1913, 
Penápolis foi elevada à categoria de município.

Em 1917, uma petição popular com 916 assi-
naturas foi apresentada ao Congresso Legislativo de 
São Paulo pelo deputado Freitas Valle, pleiteando a 
criação da Comarca de Penápolis. 

Justificando a iniciativa, os moradores des-
tacaram que “a evolução de Penápolis faz lembrar 
a iniciativa norte-americana, que transformou 
repentinamente as regiões longínquas do Far West, 
habitadas por índios, em centros onde a atividade 
humana se desenvolve com o máximo esplendor”. 

Com apenas sete anos da fundação, a cidade 
“se desabrochava em flor luxuriante”, com os seus 
numerosos edifícios, a indústria que já se esboçava, a 
pujante lavoura cafeeira que contava com 2.500.000 
pés, as grandes plantações de cana-de-açúcar e a 
pecuária, cujo rebanho tinha mais de 30 mil cabeças 
de gado. Era um importante centro comercial regio-
nal, abastecendo até o Mato Grosso. 

A população crescia rapidamente e já se apro-
ximava dos 13 mil habitantes. Havia 390 pequenos 
proprietários. Mais da metade era formada por imi-
grantes italianos, além de uma centena de espanhóis 
e ainda portugueses, austríacos e até japoneses, entre 
outras nacionalidades.

Os moradores observaram que a concessão 
de “independência judiciária” era uma questão de 
justiça, pois beneficiaria toda a região. Penápolis 
dispunha de bons edifícios que poderiam abrigar o 
fórum e reunir mais de 250 jurados, como demons-
tram as fotos. Em longo arrazoado, buscaram 
exemplos históricos e científicos e citaram gregos 
e romanos como Glauco: “Só a força da lei por si 
unicamente dirige os homens para o caminho da 
justiça”; e outros autores modernos como Spencer. 
Exaltaram a Inglaterra, “altamente civilizada”, onde 
sempre havia um protesto quando o direito indivi-
dual era ameaçado.

Destacaram que “é preciso que a lei impere e, 
tanto maior é o seu poder, quanto mais de perto se 
faz sentir no meio em que tem de ser executada”. 

Os moradores enfatizaram ainda que a dis-
tância era fator de “transcendente importância” 
para que houvesse justiça. Penápolis estava a 220 
quilômetros de Bauru, em viagem pela Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil que durava cerca de 
oito horas. Só havia três viagens por semana, razão 
que aumentava a permanência dos jurados fora de 
Penápolis. Essa distância impossibilitava, muitas 
vezes, o exercício de um direito, além de elevar as 
custas a valores proibitivos. Lembraram que a pos-
sibilidade de um cidadão ser sorteado para jurado 
aterrorizava a todos em Penápolis, pois deveriam 
acompanhar o julgamento em Bauru, por vários 
dias, com grandes gastos.

Encerrando a petição, os moradores de Pená-
polis invocaram o patriotismo e o amor ao progresso 
para ser criada a Comarca de Penápolis. Considera-
vam a Justiça a base do edifício social: “é dela que 
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necessitamos, por ela nos batemos e, amparados por ela, é que para 
V.V.E.E. apelamos”. 

Embora o juiz de Bauru tenha se manifestado contra a criação 
da nova comarca, pois considerava pequena a demanda judiciária de 
Penápolis, as comissões de Justiça e Fazenda do Congresso elaboraram 
pareceres favoráveis, por entenderem que a criação da comarca repre-
sentava “inadiável medida de interesse público” e atendia o “interesse 
da justiça e da ordem social”. A avaliação estava de acordo com o Plano 
de Reforma Judiciária apresentado pelo governo anterior, que estabe-
leceu duas justificativas para a criação de comarcas: “a) a necessidade 
de tornar o Poder Judiciário operativo em todo o Estado; b) colocar as 
autoridades judiciárias ao alcance das partes, de sorte a não forçá-las 

Prédio que poderia ser 
adaptado para o fórum

Outro prédio disponível para o fórum

Edifício particular, à rua Cel. Manoel Bento 
da Cruz, que também poderia abrigar o fórum. 
Segundo informações do processo, tinha seis 
cômodos, com uma sala que serviria para 
recinto do júri, de nove metros de comprimento 
por cinco metros de largura 

a viagens dispendiosas e a grande perda de tempo, o que equivaleria a 
negar-lhes justiça”. 

O projeto de criação da Comarca de Penápolis foi aprovado no 
Congresso Legislativo paulista e seguiu para a sanção do presidente do 
Estado Altino Arantes, que o transformou no Decreto 1.557, em 10 de 
outubro de 1917.

A comarca abrangia os municípios de Araçatuba, Birigui, Gli-
cério, Braúna, Alto Alegre, Avanhandava, Luziânia e Barbosa. Atu-
almente apenas os dois primeiros se desmembraram da Comarca 
de Penápolis.
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Trabalhador ao lado do cafeeiro de 
três anos na Fazenda Dr. Manoel 
Bento da Cruz, considerado o 
fundador da cidade de Penápolis. 
Autor desconhecido, 1914

Trabalhador ao lado de pé de café 
de quatro anos e um mês. Fotografia 
produzida pela The São Paulo Land, 
Lumber & Colonization, com cena 
tradicional que exaltava a fertilidade 
e a produtividade das terras: “cem 
arrobas por mil pés”. Era utilizada em 
propaganda para atrair imigrantes. 
A foto original foi editada à época. 
Penápolis, c. 1914

Sete anos após a fundação 
da cidade, a lavoura cafeeira 
já contava com mais de 287 

plantações que reuniam 
2.500.000 cafeeiros (doce). 
Apenas duas propriedades 

tinham mais de 100 mil pés, 
outras três, mais de 50 mil. 

Prevalecia a produção familiar; 
nas demais propriedades 
a lavoura não superava 20 

mil cafeeiros, sendo a média 
de oito mil pés de café por 

propriedade.
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Edifício da Coletoria Estadual de Penápolis 

Ficha Técnica 
Divisão de Acervo Histórico da Alesp

Doc. 1: S 108/0003.1917.
Período: República Velha.
Data: 1917.
Ementa: Cria a Comarca de Penápolis, compreendendo o município de 
igual nome.
Local: São Paulo.
Tipos: Projeto de Lei. 200 pp. 
Iconografia: sete fotografias e um mapa.

Fotos de Penápolis, autor desconhecido, 1914-1915 

Link: http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumento 
RepublicaVelha.jsp?idDocumento=29993

Referências
ODALIA, Nilo e CALDEIRA, João Ricardo de Castro (orgs). História do 
Estado de São Paulo: a formação da unidade paulista. Vol. 3 - Governo e 
municipalidades. São Paulo: Editora Unesp; Imprensa Oficial; Arquivo 
Público do Estado, 2010, p. 216.
http://www.penapolisvirtual.com.br/cidade/origem.htm 
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a Criação de Cidades em são Paulo: 
uma linha do temPo

As regras para a criação de novas 
cidades mudaram constantemente, 
desde a fundação de São Vicente, 

a primeira, até alcançarmos os 645 
municípios que o Estado de São Paulo 

reúne hoje. Nesta linha, ilustrada 
com série de mapas históricos de São 
Paulo, foram anotadas as condições e 
principais exigências que eram feitas 

em cada período para a transformação 
dos povoados em cidades, bem como 
que autoridades estavam responsáveis 

pelas elevações.

Recortes, timbres municipais nos 
documentos do Congresso Legislativo 
de São Paulo, anos 1910 e 1920
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A Capitania de São Paulo

Os portugueses reproduziram no Brasil experiências colonizadoras anteriores de dividir o território em faixas de terra, cuja 
ocupação era confiada a donatários, que as transmitiam a seus descendentes. O território do atual Estado de São Paulo englobava duas 
capitanias, a de São Vicente, onde foi fundada a cidade de mesmo nome, a primeira do Brasil, e a capitania de Santo Amaro, mais ao sul, 
que foi incorporada em 1620 a São Vicente. Em 1711, o imenso território da capitania sofreu o seu primeiro grande desmembramento 
com a criação da capitania de Minas Gerais. Em 1748 seriam criadas as capitanias de Goiás e Mato Grosso.

Mapa “Novus Brasilia Typus” (38,2 x 49,6 cm), de Willem Janszoon Blaeu, editado em 1640, que apresenta o Brasil dividido em capitanias hereditárias. Acervo Alesp 

As vilas

As vilas constituíram forma básica de organização muni-
cipal do território da América portuguesa e possuíam estru-
tura elementar: uma igreja e uma câmara de vereadores. Ao 
ser criada a vila era estabelecido um compromisso pelo qual 
cabia às povoações, por meio de doações de seus moradores, 
a edificação de sua igreja matriz, uma sala para as reuniões da 
câmara e uma cadeia. Por ocasião da Independência do Brasil, 
São Paulo tinha 44 vilas e uma cidade.

Mapa elaborado pela Seção de 
Cartografia do Departamento de 
Estatística do Estado projeta sobre 
o atual Estado de São Paulo as vilas 
criadas oficialmente até 1800. O 
mapa não incluía outras seis vilas que 
pertenciam à Capitania de São Paulo e 
hoje encontram-se no Estado do Paraná 
(Curitiba, Vila do Príncipe, Castro, 
Guaratuba, Antonina e Paranaguá). 
Acervo Apesp

A criação de vilas e cidades no período 
colonial

Fundar uma vila era um direito compartilhado entre o 
rei, o capitão-geral (administrador civil de uma região colonial) 
e o capitão-mor (administrador militar). Mas elevar uma vila a 
cidade era privilégio exclusivo do poder real. Durante o perí-
odo, poucas foram as vilas que mereceram tal distinção, casos 
do Rio de Janeiro, São Luiz, Salvador ou São Paulo, esta elevada 
a Imperial Cidade de São Paulo, em 1711. 
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A Província de São Paulo no início do Império

Em fevereiro de 1835, os deputados da Assembleia Legislativa 
Provincial de São Paulo aprovaram projeto determinando que fosse 
produzido um mapa da Província. Dois anos depois, em 1837, era edi-
tado o “Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo”, desenhado 
por Daniel Pedro Müller. Tornou-se um raro registro cartográfico 
da Província de São Paulo ainda com o Paraná, então a 5a. Comarca, 
que alcançou a sua autonomia em 1853. A população da Província na 
época era de 326 mil habitantes.

A criação de vilas e cidades no Império

Segundo a Constituição de 1824, a criação de novas vilas e 
cidades era atribuição dos Conselhos Provinciais, órgãos compostos 
por 36 membros eleitos por critério censitário, e do governador da 
Província. Dez anos depois, em 1934, o Ato Adicional à Constituição 
passou a atribuição para as Assembleias Provinciais, juntamente com 
o governador da Província. No entanto, não foram estabelecidas con-
dições para que os povoados fossem elevados. Continuou a vigorar o 
compromisso existente desde o início da Colônia, pelo qual cabia aos 
moradores da vila construir, com recursos próprios, a igreja, a câmara 
e a cadeia pública.

“Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo”, Daniel 
Pedro Müller, 1837. Acervo The Huntington Library

O café, as ferrovias e as cidades

A chegada da cafeicultura no final do período colonial marcou o início de um longo processo de crescimento econômico e 
social que se prolongou por mais de um século. Promoveu a ocupação de vastas áreas por todo o interior, dando origem a centenas de 
cidades. A ocupação se intensificou com a implantação das ferrovias, a partir de 1866. O avanço dos trilhos marcava a criação de novas 
cidades. O mapa da Província de São Paulo de 1886, organizado pela “Sociedade Promotora de Immigração de S. Paulo”, destinava-se 
à publicidade para atrair imigrantes para as novas frentes de ocupação. O documento registrou o traçado das ferrovias e a distância de 
cada localidade em relação ao porto de Santos, trouxe dados climáticos e informações sobre a geografia. Todo o noroeste do Estado 
foi caracterizado como formado por “terrenos despovoados”, embora ali vivessem povos indígenas. Seria ocupado rapidamente pelas 
lavouras nas décadas seguintes. Ao final do Império, a Província de São Paulo tinha 115 municípios. 

“Mappa da Provincia de São Paulo mandado organisar pela 
Sociedade Promotora de Immigração de S. Paulo, 1886”. 
Registrou as “Estradas de ferro em trafego”. Acervo Apesp
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Com a Proclamação da República, a criação de cidades ganhou 
novas regras. A Constituição Federal de 1891 estabeleceu, em seu Art. 
52: “O território do Estado é dividido em municípios, que constituem 
a base da organização estadual”. 

No mesmo ano, a primeira Constituição do Estado de São Paulo 
estabeleceu que cabia ao Congresso Legislativo a atribuição de cuidar 
da divisão territorial do Estado, determinação que incluía a criação e 
desmembramento dos municípios, estabelecendo limites e designando 
as respectivas sedes, depois de ouvidas as municipalidades interessa-
das. Determinou ainda que nenhum município poderia ter menos de 
50 quilômetros quadrados e dez mil habitantes. Mas foi só em 1906 
que a questão foi regulamentada. 

A Lei 1.038 de 1906, que tratou da organização dos municípios, 
estabeleceu condições para os distritos solicitarem a elevação. Além de 
uma população mínima de dez mil habitantes, seria necessário:

Outro mapa da série elaborada pela Seção de 
Cartografia do Departamento de Estatística 
do Estado projeta sobre o atual Estado de 
São Paulo as cidades criadas oficialmente 
até 1900. Acervo Apesp

“a) ter a séde do novo municipio pelo menos cem predios bons, 
população minima de mil habitantes e estar situada em local de facil 
saneamento; 

b) ter predios para a municipalidade, duas escholas (uma para 
cada sexo) e cadeia publica; 

c) preceder representação dos habitantes da zona, ao Congresso, 
solicitando esse beneficio; 

d) prova de que a zona destinada a novo municipio produz, de 
impostos expressamente auctorizados por esta lei, uma renda nunca 
inferior a vinte contos de réis annuaes.” 

O documento ainda estabeleceu que era competência exclusiva 
do Congresso “dar aos municípios e povoações os nomes por que 
serão conhecidos”.

No ano seguinte, o Decreto 1.533, de 23 de novembro, regula-
mentou a matéria e estabeleceu quais certidões oficiais deveriam ser 
apresentadas para a comprovação das exigências estabelecidas. As 
regras foram mantidas até a Revolução de 1930. 

As regras para a criação de cidades no princípio do 
século XX

O Congresso Legislativo do Estado de São 
Paulo, criado pela Constituição de 1891, era 
formado por 40 deputados e 20 senadores. 

Os projetos criando novas cidades eram 
iniciados quase sempre na Câmara. Quando 

aprovados, seguiam para avaliação do 
Senado. Finalmente, eram submetidos ao 

governador do Estado, para sanção. 

A criação de cidades na República Velha 

No período da República Velha (1889 a 1930), a ocupação do interior se intensificou 
e alcançou os limites oeste e norte do Estado. Foram criados 109 municípios, praticamente 
dobrando a quantidade existente, que atingiu o número de 224 municípios em 1930. Além 
da contínua expansão da cafeicultura, a criação de novos municípios também foi estimulada 
pela maior autonomia que estes passaram a usufruir na República, com o aumento da arre-
cadação e das atribuições. Outra inovação foi a criação do cargo de intendente, depois deno-
minado prefeito, separando as atribuições do Executivo e do Legislativo municipais, antes 
acumuladas pelas câmaras.“Carta Geral do Estado de S. Paulo, mostrando 

todos os municipios, organisada pela Commissão 
Geographica e Geologica, 1929”. Acervo Apesp
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Nos anos 1930 foram criados 33 novos municípios. Cinco deles, 
entre 1934 e 1938, resultaram da Lei Estadual 6.501/1934, responsável 
pela criação de estâncias em regiões cujo clima e qualidade da água 
pudessem ajudar no tratamento de certas moléstias. Outras 19 cidades 

“Carta Geral do Estado de São Paulo (Brasil), organizada pelo Instituto Geografico e Geologico, 1941”. Acervo Apesp

surgiram entre 1935 e 1938, com base no Decreto Federal 19.398, de 
11 de novembro de 1930. O documento concedeu ao interventor 
nomeado pelo presidente da República a prerrogativa de criar novos 
municípios, por decreto. 

Anos 1930: as estâncias sanitárias e cidades criadas 
por interventores 

O quadro territorial 

A partir de 1938, o instrumento para a emancipação seria o quadro territorial, 
no qual constava toda a divisão administrativa e judicial de São Paulo. Previsto para 
ser revisado periodicamente, era a ocasião em que se passou a apreciar os pedidos de 
elevação municipal. O segundo quadro territorial apareceu em 1944. Nos anos 1940 
foram criados 92 municípios. 

“Carta Geral do Estado de São Paulo (Brasil), organizada pelo Instituto Geografico e Geologico, 1945”. Acervo Apesp
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6

 “Carta da Divisão Administrativa e Judiciária, Estado de São Paulo (Brasil), compilada e desenhada pelo Instituto Geográfico e Geológico, 1954”. Acervo Apesp

Década de 1950: regras

A Lei 1, de 18 de setembro de 1947, estabeleceu novas condições para a emancipação: população de 
quatro mil habitantes e renda mínima de 200 mil cruzeiros. Satisfeitas as condições, bastava que 10% dos 
moradores maiores de 18 anos apresentassem um pedido à Assembleia Legislativa para a realização de um 
plebiscito. Em caso de aprovação, a emancipação era assegurada. As regras facilitaram a criação de cidades. Na 
década, foram elevados 137 distritos.

Entre 1960 e 1965, foram criadas 67 cidades em São Paulo. Com 
a edição da Lei 9.205, de 28 de dezembro de 1965, aumentaram as 
obrigações mínimas exigidas para os distritos pleitearem a emanci-
pação junto à Assembleia: cinco mil habitantes e 30 milhões de cru-
zeiros de renda mínima. A nova lei manteve o plebiscito, mas incluiu 

“Mapa da Divisão Administrativa e Judiciária, Estado de São Paulo (Brasil), desenhado e publicado pelo Instituto Geográfico e Geológico, 1964”. Acervo Apesp

a prerrogativa de a Assembleia aprovar ou recusar a emancipação em 
uma votação simples, regra determinante nos anos seguintes. Entre 
1965 e 1980, nenhuma cidade foi criada em São Paulo. Em 1981, Var-
gem Grande Paulista obteve a sua elevação. Novas emancipações só 
ocorreriam com a aprovação da Lei 6.645, de 9 de janeiro de 1990, que 
criou 35 cidades. 

Longo período com apenas uma elevação: 1965- 1990 
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A criação de municípios após a Constituição de 1988

A Constituição de 1988, em seu artigo 18, § 4º, estabeleceu 
que a criação de novos municípios fosse realizada por lei estadual, 
atendendo os requisitos estabelecidos por lei complementar também 
estadual. Dois anos depois, foi aprovada pela Assembleia Paulista a 
Lei Complementar 651/1990, exigindo que os distritos tivessem um 
centro urbano constituído e pelo menos mil eleitores. Os pedidos de 
emancipação deveriam ser encaminhados à Assembleia. Atendidos 
os requisitos, era realizada uma consulta às populações diretamente 
interessadas, mediante plebiscito. Aprovado, o projeto seguia para 
deliberação do plenário. 

“Regiões Administrativas do Estado de São Paulo”, edição 
de 1999. Organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria de Planejamento, Instituto Geográfico e Geológico. 
Acervo Apesp

Entre 1991 e 1995, só no Estado de São Paulo foram criados 72 
municípios, fato que se reproduziu em todo o país, com o surgimento 
de centenas de cidades. Esse grande número de novos municípios cau-
sou polêmica e originou proposta de Emenda à Constituição Federal, 
estabelecendo maiores exigências para a criação de novas cidades.

“Mapa Rodoviário do Estado de São 
Paulo”, 2014. Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria de Logística e 
Transportes, Departamento de Estradas 
de Rodagem. Acervo DER 

O impasse atual

Em 1996 foi aprovada a Emenda Constitucional 15, ao § 4º 
do artigo 18 da Carta Magna. Ela estabeleceu que as leis estaduais 
tratando da criação de novos municípios passariam a atender lei 
complementar federal que regulamentaria o tema. Foi prevista na 
Emenda a realização de Estudos de Viabilidade Municipal, cuja 
publicação deveria anteceder a realização do plebiscito.
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Somente em 2013 o projeto de lei complementar federal 
regulamentando as elevações foi aprovado no Congresso Nacional, 
conforme determinado pela Emenda Constitucional de 1996. No 
entanto, o projeto sofreu veto presidencial. Voltando ao Congresso, 
foi submetido ao plenário e não obteve os votos necessários para der-
rubar o veto. O projeto foi rejeitado e arquivado. O impasse persiste.

São Paulo tem hoje 645 municípios. No Brasil, são 5.570 cidades. 
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