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Da ALDEIA à METRÓPOLE

 

HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Nesta ordem:

Aldeia - Capela - Vila - Freguesia - Município - Termo - Cidade - Comarca - Sede de Região Administrativa -
Sede de Região Metropolitana

 

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

 

250 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP em 27 de julho de 2017

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, a velha aldeia guaianá, a antiga cidade dos sanatórios, CIDADE MILAGRE, Cidade
Progresso, Cidade do Avião, inventou o primeiro computador brasileiro (o Zézinho), o Avião Bandeirante, o

primeiro satélite brasileiro, o carro a álcool, e, a urna eletrônica.

 

Da ordem que tinha o Governador da Capitania de São Paulo, Dom Luís António de Souza Botelho
Mourão, (o Morgado de Matheus), de elevar 11 aldeias de índios à condição de vila, o fez apenas

com a Aldeia de São José do Paraíba. 

 

 Vila, com Pelourinho, e Câmara em que têm servido, promiscuamente, brancos e índios

’Durante muitos annos permaneceu esta cidade em estado tão atrasado que nem ao menos podia
formar termo
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Os paulistas Ângelo de Siqueira Affonso e sua mulher, bem como Francisco João Leme e sua família, pediram e
obtiveram, em 1650, do capitão-mor Dionizio da Costa, (então ainda capitão mor da Capitania de São Vicente,
e, que logo seria da Capitania de Itanhaém), grandes sesmarias, alegando que queriam povoar o  (Rio) Paraíba
do TERMO (DA VILA) DE JACAREÍ.

 

 

Chamada, desde 1767, de São José do Paraíba, teve seu nome alterado, em 02/abril/1871, para São José dos
Campos-SP por causa de uma vila homônima, a atual Além-Paraíba-MG.

 

 

Esta História de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP é dedicada àqueles sonhadores de 1767:

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

O clima da cidade e dos campos é admiravelmente saudavel: é dificil encontrar-se lugar mais saudavel e
clima mais aprasivel, prinicipalmente no inverno; Se este clima fosse bem conhecido seria hospital da

Providencia de São Paulo e de outros.

 

 

Si a nova cidade (em 1864) de S. José do Parahyba (antes fosse DOS CAMPOS porque com este nome é
commercialmente conhecida) não é das de primeira ordem da provincia, pelo menos póde ser uma das

primeiras das de segunda ordem

 

 

 

O aniversário do município de São José dos Campos-SP ocorre no dia 27 de julho, feriado municipal.

No dia 27 de julho de 1767, a aldeia foi erecta em vila com levantamento de pelourinho e eleição dos oficiais da
câmara (república) da nova vila, e, no dia seguinte, 28/7/1767, tomaram posse os primeiros oficiais da Câmara
da Vila de São José do Paraíba, todos, exceto Fernando de Souza Pousado, índios guaianases analfabetos que

assinaram em cruz o termo de posse.

A nova vila fora desmembrada da Vila de Jacareí, da Capitania de São Paulo.

Gabriel Furtado - Sinal de Cruz – Vicente Carvalho - uma Cruz – Sinal de Verissimo Correa e uma
cruz – Sinal de Luiz Baptista e uma cruz – Sinal de Domingos Cordeiro uma cruz.
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 Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

Os Três Mais Populosos Municípios do Interior do Brasil em Maio de 2018

Em maio de 2018, o Município de São José dos Campos-SP, no Brasil, contava com 508.804 eleitores.

Campinas-SP, o mais populoso município brasileiro fora das áreas das capitais dos estados, contava, em maio
de 2018, com 849.494 eleitores.

Uberlândia-MG, que disputa com São José dos Campos-SP o título de segundo mais populoso município fora
das  regiões metropolitanas  das capitais  dos estados do  Brasil,  contava,  em maio  de 2018,  com 466.043
eleitores.

Em maio de 2018, portanto, o Município de São José dos Campos-SP era o segundo mais populoso município
fora das áreas metropolitanas das capitais, ou seja, era o segundo maior populoso município do INTERIOR dos
estados do Brasil.

Nota: O número de eleitores, dado pela Justiça Eleitoral, é um dado mais preciso que o número de habitantes
dado pelos Censos do IBGE.

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que hoje Villa nova erecta

São José dos Campos-SP tem mais eleitores que as seguintes capitais de estados do Brasil:

1-      Palmas-TO..............172.344 eleitores

2-      Boa Vista-RR...........203.586

3-      Vitória-ES................232.822

4-      Rio Branco-AC.........241.152

5-      Macapá-AP.............277.689

6-      Florianópolis-SC.....316.260

7-      Porto Velho-RO......319.941

8-      Aracaju-SE..............397.228

9-      Cuiabá-MT..............415.098

E está praticamente empatado, em número de eleitores, com João Pessoa-PB que tem 489.026 eleitores.
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http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo
http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=111
http://www.campinas.sp.gov.br/


 Dois estudos sobre os índios guaianazes que habitavam a Aldeia de São José e governaram a república a partir
de 1767.

Para ter acesso às obras clique no link, e, depois, clic na palavra ACESSO.

http://www.etnolinguistica.org/biblio:sampaio-1897-guayana

http://www.etnolinguistica.org/biblio:sampaio-1903-guayanas

 

  

O local exato da PRIMEIRA ALDEIA DE SÃO JOSÉ, (do Rio Comprido), e da sesmaria do velho Francisco João
Leme,  (falecido  em 1679),  nas  nascentes,  (cabeceiras),  do  Rio  Comprido,  em São  José  dos  Campos-SP,
próximo à Rodovia Carvalho Pinto, há 8,1 km e 9,9km, segundo o Google maps, da segunda aldeia de São José
(do Parahyba), na atual Praça do Padre João e a Avenida São José, atual Centro de São José dos Campos-SP:

Em meados do século XX, a região era assim descrita:

"Cabeceiras do rio Comprido, quando ao final da várzea o terreno se alteia em anfiteatro, e, onde hoje se
encontra a conservadíssima sede da Fazenda Jardim (também dita "da Tecelagem"), um dos mais belos

casarões do período do café."
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O que é uma Aldeia:

Em Portugal:

Palavra trazida pelos árabes para a Hispania (Al Daiâ - povoação pequena) - pequena povoação que não dispõe
de  jurisdição  própria,  não  é  autarquia,  dependendo  administrativamente  de  uma  freguesia,  a  cujo  termo
pertence.

Por exemplo: A Aldeia de Boassas ou Boaças:

Boassas, ou Boaças, é um lugar na Freguesia de São Miguel de Oliveira do Douro, Concelho de Cinfães, Distrito
de Viseu.

Em Portugal, uma vila possui várias freguesias em seu termo. Uma freguesia possui várias aldeias com capelas
filiais.

A aldeia onde fica a igreja matriz é a sede da freguesia, e, lhe dá o nome.

Assim, na Freguesia de Oliveira do Douro, Concelho de Cinfães, o orago é São Miguel, ficando a freguesia com
este nome: Freguesia de São Miguel de Oliveira do Douro; e, Oliveira do Douro é o nome da aldeia onde fica a
Igreja Matriz.

 

 

No Brasil:

Povoação constituída exclusivamente de índios; local em que se agrupavam índios domesticados vindos dos
sertões.

Os portugueses do Brasil chamavam de aldeias também as tabas dos índios, (conjunto de malocas, de onde
vem o adjetivo depreciativo "Maloqueiro").

Os portugueses do Brasil  também chamavam de aldeias,  as povoações criadas, pelos padres missionários
jesuítas, para os índios que iam se convertendo ao cristianismo.
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Resumo - Efemérides

 DATAS MEMORÁVEIS E HISTÓRICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

- Final do Século XVI ou início do Século XVII:

11 aldeias de índios são fundadas por portugueses da Capitania de São Vicente, 5 delas administradas por 
padres da Companhia de Jesus, (jesuítas), e, 6 pela Câmara da Vila de São Paulo através de capitães 
nomeados para as aldeias.

Os padres da Companhia de Jesus, (Jesuítas), fundam uma aldeia de índios guaianases às margens do Rio
Comprido, na zona sul de São José dos Campos-SP. Este rio serve de divisa com Jacareí-SP.

Esta povoação pode ter sido a primeira fundada por portugueses no Vale do Rio Paraíba do Sul.

Esta primeira localização da Aldeia de São José ficava distante 10 km do local onde seria, depois, estabelecida a
aldeia em definitivo, no local onde, hoje, é a atual Praça do Padre João, no centro de São José dos Campos-SP.

Como São Paulo-SP e Uberaba-MG, São José dos Campos-SP é uma das poucas povoações antigas Brasil em
que sabe exatamente onde nasceu, onde foram construídas as primeiras moradas de casas e a primeira capela.

Da capela construída pelos jesuítas não se tem notícia.  Eugênio Egas dá notícia de capela  construída por
particulares, os que pediram sesmarias de terras em 1650. Ver abaixo.

No Vale do Rio Paraíba do Sul, em Guararema-SP, há uma capela jesuíta de paredes grossas bem preservadas
da antiga Aldeinha da Escada. A Capela da Aldeia de São José pode ter sido do mesmo tipo. Em 1767, estava
em péssimo estado. Ver abaixo.

Tinha a capela da Aldeia de São José do Paraíba, um padre capelão chamado Antônio Luís Mendes, quando da
criação da Vila de São José do Paraíba em 1767. Esse padre foi o primeiro vigário da Freguesia de São José, em
1768, e, faleceu em 1770.

Alfredo Moreira Pinto dá notícia de um livro de batizados, iniciado em 08/jan/1747, da Capela da Aldeia de São
José do Paraíba.

Estes batizados devem ter sido lançados, os seus assentos, nos livros da Igreja Matriz da Nossa Senhora da
Imaculada Conceição de Jacareí-SP como "batismos de capelas filiais".

Há,  no Arquivo da Cúria  da Diocese de São José dos Campos-SP,  livros da Matriz  da Freguesia de Nossa
Senhora  da  Imaculada  Conceição de  Jacareí-SP  de  1753  em  diante,  (portanto,  perdidos  seus  livros  dos
primeiros cem anos da freguesia), furados por traças e, em péssimo estado de conservação, os quais podem
ter assentos de moradores da Aldeia de São José.

A Aldeia de São José do Paraíba estava situada no Termo da Vila de Jacareí-SP, Capitania de São Vicente, já na
divisa com a Capitania de Itanhaém, a qual, depois chamada, de 1681 em diante, de Capitania do Conde da
Ilha do Príncipe, se estendia das terras onde hoje se localiza a atual Caçapava-SP, até Guaratinguetá-SP.

Nota: Como mostramos abaixo, a atual Caçapava-SP só existe desde 1851. A povoação que foi fundada em
1705 foi Caçapava Velha.

Suspeita-se que uma mencionada "Vila Velha" seria a povoação de Jacareí-SP que inicialmente teria existido
onde, mais tarde, foi a Aldeia de São José na atual Praça do Padre João, no centro de São José dos Campos-SP.

Em sendo verdade, os índios da Aldeia do Rio Comprido abandonaram prováveis casabres para ocupar as
construções abandonadas pelos jacareienses que foram para a atual Jacareí-SP.

A expressão "Vila Velha" aparece nos livros de sesmarias antigas.

Eugênio Egas entende que "Vila Velha" seria o local da antiga aldeia às margens do Rio Comprido. O que não é
crível - Uma aldeia ser chamada de vila. São José do Paraíba só passaria a ser vila mais de um século depois,
em 1767.
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- 1611:

Alvará do Rei de Espanha e de Portugal, Dom Felipe II, de 10/set/1611, determinando a abolição da escravidão
dos índios. Esta norma legal não vingou, e, só em definitivo em 1758, a escravidão dos índios foi extinta.

1757 é o ano do Diretório dos Índios como será visto abaixo.

Uma das versões sobre a criação da Aldeia de São José da conta que, por causa deste alvará, índios guaianases
libertos na atual região da Grande São Paulo-SP migraram para o Vale do Paraíba formando a Aldeia de São
José.

Leia o Alvará Régio de 10/set/1611: 

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/09/integra-do-alvara-de-10set1611-fim-da-escravidao-
dos-indios/

(nota: Uma das histórias de São José dos Campos-SP diz que foi por causa do Alvará de 1611, do Rei Felipe II,
que se criaram aldeias na Capitania de São Vicente. Isto não procede. As aldeias são, na maioria, anteriores a
1611, e, nenhuma outra História de Aldeias relaciona sua criação com o Alvará de 1611, nem o Coronel Rondon
fala disto).

 

- 1611:

Em 1611, foi criada a Villa de Sant'Anna das Cruzes de Mogy Mirim, atual Mogi das Cruzes-SP, a qual ficou
pertencendo a região da Aldeia de São José, até ser criada, em 1653, a Vila de Jacareí-SP. Não se sabe se a
Aldeia de São José já existia em 1611.

 

- 1643 (oficialmente) - Entre 1640 e 1660:

A Aldeia de São José foi transferida do Rio Comprido para o seu local definitivo nas proximidades da atual Praça
Padre João, centro de São José dos Campos-SP.

Uma data  provável  é  1653,  quando os  padres  jesuítas,  expulsos  da  Capitania  de  São  Vicente  em 1640,
retornaram a ela.

 

- 1650 - 1670:

São doadas sesmarias de terras, para Ângelo de Siqueira Afonso e sua mulher Antônia Pedrosa de Morais,
Francisco João Leme e outros, (no local onde hoje fica a área urbana mais antiga de São José dos Campos-SP),
para povoamento da região.

Estas Sesmarias estão registradas nos "Livros de Sesmarias Antigas", volumes X e XI, onde aparece, várias
vezes, a Aldeia de São José do Paraíba com a denominação de "Vila Velha". Publicadas pelo Arquivo do Estado
de São Paulo - Sesmarias Volume II.

Estes livros de sesmarias foram publicados pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eugênio Egas diz que
há  registro  delas  na Tesouraria  Nacional,  cujos  documentos devem estar  no  Arquivo  Nacional,  no  Rio  de
Janeiro-RJ.

1650:

Os paulistas Ângelo de Siqueira Affonso e sua mulher, bem como Francisco João Leme e sua família, pediram e
obtiveram, em 1650, do capitão-mor Dionizio da Costa, (então ainda capitão mor da Capitania de São Paulo e
que logo seria da Capitania de Itanhaém), grandes sesmarias, alegando que queriam povoar o  (Rio) Paraíba
do TERMO (DA VILA) DE JACAREÍ.
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- Década de 1690 e seguintes:

Em 1692, a Aldeia aparece com o nome de Residência do Paraíba do Sul, e, em 1696, como Residência de São
José. 

Com a descoberta do ouro no Sertão da Manducaya (ver mapa abaixo) - Sertão das Minas - Atual Estado de
Minas Gerais.

O Vale do Rio Paraíba do Sul sofre um esvaziamento de sua população que parte rumo aos Sertões das Minas.

Estes  pioneiros  das  Minas  Gerais  dos  Goitacazes  eram  os  paulistas  (da  Capitania  de  São  Paulo),  e,  os
taubateanos (da Capitania de Itanhaém).  

Em 1709, paulistas e taubateanos entraram em guerra com os Emboabas na região das Minas do Rio das
Mortes, próximo à atual São João del Rei-MG.

 

- 1748:

Extinção da Capitania de São Paulo. Seu território é incorporado à Capitania do Rio de Janeiro.

 

- 1755:

Alvará Régio de 07/jun/1755 - O Rei de Portugal, Dom José I, estabelece que serão criadas vilas nas aldeias
dos índios. Ler a íntegra abaixo.

 

-   1757:  

Diretório dos Índios - Criação das Diretorias dos Índios nas aldeias. Ler a íntegra abaixo.

 

- 1758:

8 de Maio - Lei definitiva dando liberdade aos índios. Ver íntegra abaixo.

 

- 1759:

Expulsão dos padres Jesuítas do Reino de Portugal (e, portanto, da Aldeia de São José).

Os índios da Aldeia de São José do Paraíba passam a serem administrados por um Diretor de Índios nomeado
pelo Governo da Capitania do Rio de Janeiro, a qual passou a pertencer o território da extinta, em 1749,
Capitania de São Paulo. 

 

- 1765:

A Capitania de São Paulo foi  recriada em 05/jan/1765, pelo Rei Dom José I, sendo, pelo mesmo decreto,
nomeado o nobre Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, como governador.

Ele seria o Governador Restaurador da Capitania de São Paulo. Chegando a São Paulo, ele escreve pedindo
instruções de como cumprir o Alvará de 1755, (ver abaixo a íntegra do Alvará), que ordenava a criação de vilas
nas aldeias dos índios. Ver abaixo sua carta.
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No período em que Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, restaurou, e, governou
a Capitania de São Paulo foi incrementada a agricultura, e, foi garantida a efetiva conquista, e, defesa dos
territórios meridionais do Brasil com a criação de guarnições militares e vilas.

Desde 1705, não se criava nenhuma vila ao sul da Cidade do Rio de Janeiro-RJ. A última vila criada fora
Pindamonhangaba-SP, em 1705.

Da ordem que tinha o Governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Matheus, de elevar 11
aldeias à condição de vila, o fez apenas com a Aldeia de São José do Paraíba. 

 

- 1767:

20 de julho de 1767 - Portaria determinando a ereção da Vila de São José do Paraíba em 27/jul/1767.

O aniversário do município de São José dos Campos-SP ocorre no dia 27 de julho, feriado municipal. No dia 27
de julho de 1767, tomaram posse os primeiros oficiais da Câmara da Vila de São José do Paraíba, todos índios
guaianases analfabetos que assinaram em cruz o termo de posse. A nova vila fora desmembrada da Vila de
Jacareí, da Capitania de São Paulo

Gabriel Furtado - Sinal de Cruz – Vicente Carvalho - uma Cruz – Sinal de Verissimo Correa e uma
cruz – Sinal de Luiz Baptista e uma cruz – Sinal de Domingos Cordeiro uma cruz.

27 e 28 de julho de 1767 - ELEVAÇÃO DA ALDEIA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA À CATEGORIA DE VILA. Criação
da Vila, Levantamento de Pelourinho, Qualificação de eleitores, Eleição dos Oficiais da Câmara, Abertura de 3
pelouros, Posse e Juramento dos Oficiais da Câmara, (2 juizes ordinários, 1 procurador do concelho e os 3
vereadores), todos índios, queassinam em cruz por serem analfabetos.

A Aldeia de São José do Paraíba passa a chamar-se Vila de São José do Paraíba já neste dia 27/jul/1767.

Tudo de acordo com as Ordenações do Reino que vigoraram sobre câmaras até 1828:

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p153.htm

Aparece também, nos documentos de 1767 e seguintes anos, como Vila nova de São José do Paraíba, mas este
"nova" é apenas adjetivo, não teve este nome. Nem é como diz Eugênio Egas que teria tido a vila vários
nomes, e, só mais tarde é que passou a se chamar "Vila de São José do Paraíba". Ver documentos abaixo
mostrados.

É  o  início  da  autonomia,  político,  jurídica  e  administrativa,  pois  as  câmaras,  pelas  ordenações  do  reino,
governavam vilas e cidades do Reino de Portugal. 

Até  hoje,  em  Portugal,  é  a  Câmara,  (chamada,  hoje,  de  câmara  municipal), que  governa  os  concelhos
portugueses.

Criar uma vila equivale, hoje, a criar, por lei estadual, um município no Brasil.

Há uma diferença importante, no entanto: a quantidade: Como havia pouquíssimas vilas naquele tempo, ser
vila era uma honraria importante. Hoje, lugares insignificantes são municípios, e, o total é 5.570 municípios no
Brasil.

 

- 1768-1769:

Criação, em 03/nov/1768, da Freguesia de São José.

Quando a Aldeia de São José foi  elevada à categoria de vila,  o reverendo vigário de Jacareí-SP, que era
responsável pela capela da Aldeia de São José, era o Padre Leonardo José de Moura.

O primeiro pároco da nova freguesia de São José foi o Padre Antonio Luís Mendes que já era o capelão da
capela da Aldeia de São José e que veio a falecer no final de 1770. 
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Na época, no Reino de Portugal,  a freguesia equivalia às atuais paróquias da Igreja Católica, e, no plano
administrativo temporal, aos distritos administrativos e distritos de paz atuais, os quais são subdivisões de um
município e de um termo.

Uma vila daquele tempo no Brasil podia ter várias freguesias em seu termo, algumas delas distantes dezenas
de quilômetros da sede da vila.

A Capela da Aldeia, e, agora Vila de São José do Paraíba, deixa de ser uma capela filial da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Jacareí-SP, e, passa a ser a Igreja Matriz da Freguesia de São José .
É a atual Paróquia São José, cuja matriz está até hoje na Praça Padre João, centro de São José dos Campos-SP.

Um Igreja Matriz de uma freguesia pode ter várias capelas filiais; algumas capelas filiais podem estarem a
dezenas de quilômetros da Igreja Matriz da freguesia.

Só em 1935 é que foi criada a segunda paróquia na área urbana de São José dos Campos-SP, a Paróquia de
Sant´Anna do Paraíba.

Veja abaixo, que, naquele tempo, como ainda o é em Portugal, uma freguesia era mais que paróquia; era,
também, uma circuncisão administrativa equivalente aos distritos de paz e aos distritos administrativos atuais
dos municípios do Brasil.

A Freguesia de São José foi instalada, no ano seguinte, em 1769.  

A ordem natural seria criar primeiro uma freguesia e depois criar a vila.

A inversão também aconteceu com a Vila de São Paulo-SP, que foi criada em 1568, e, a Freguesia de Nossa
Senhora da Assunção, conhecida hoje popularmente como a "Catedral da Sé", (Catedral Metropolitana de Nossa
Senhora da Assunção e São Paulo), só foi criada 33 anos depois, em 1591, quando, então, a Vila de São Paulo
teve o seu primeiro vigário.

 

- 1802:

O Coronel José Arouche de Toledo Rondon escreve um texto antológico descrevendo a história e a situação das
aldeias da Capitania de São Paulo que correspondia às antigas capitanias de Santo Amaro, São Vicente e de
Itanhaém.

Este estudo do Coronel Toledo Rondon é o eixo para a compreensão da História da Aldeia de São
José do Paraíba.

O Coronel José Arouche de Toledo Rondon estranha que uma vila ainda tenha um diretor de índios e recomenda
a sua retirada.

Ele é homenageado, em São Paulo-SP, dando seu nome ao famoso Largo do Arouche.

 

- Início do Século XIX:

Os oficiais da Câmara, (os camaristas), da Vila de São José do Paraíba pedem, repetidas vezes, que a Estrada
Real que ligava São Paulo-SP ao Rio de Janeiro-RJ passasse pela vila.

O motivo de a estrada não passar pela Vila de São José do Paraíba é que na época a região entre Jacareí-SP e a
Vila de São José do Paraíba era cheia de pântanos.

A Estrada Real, no início do século XIX, passava por Jacarei-SP, e, seguia para Paraibuna-SP, e, dali para a
atual Caçapava Velha-SP, e, depois, Taubaté-SP. 

Depois que os pântanos foram aterrados, foi construído uma variante da Estrada Real que passava pela Vila de
São José do Paraíba.

No Mapa das Estradas entre São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte de 1836 do General  Daniel  Pedro
Müller, o caminho ainda é Jacareí-SP – Paraibuna-SP – Caçapava Velha que na época pertencia a Taubaté-SP.
Ver estes mapa na Segunda parte da História de São José dos Campos-SP.
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 - 1822:

Entretanto, em 1822, o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire dá a entender que a estrada passava AO
LADO da Vila de São José do Paraíba:

"A légua e meia de Pirancangava, passamos ao lado da Vila de São José. Entre Lorena e Jacareí, se não me
engano, não se atravessa lugar algum tão próximo da serra da Mantiqueira. Esta vila deve às montanhas uma
vista  bastante  pitoresca;  aliás  não  passa  de  mísera  aldeia  composta  de  casas  pequenas,  baixas  e  mal
mantidas. A igreja é pequena e só tem uma torre pouco elevada. Encontramos muito menos casas à beira da
estrada e quiçá ainda mais miseráveis do que dantes."

Ver em PDF, o livro de Saint-Hilaire com sua passagem pelo Vale do Rio Paraíba do Sul:

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1059/619660.pdf?sequence=4

 

- 1854:

A Portaria Provincial Paulista, de 05/jan/1854, criou o Termo de São José do Paraíba.

 

- 1857:

O Decreto Imperial nº 2.036, de 25/nov/1857, dizia, em sua minuta:

“Crêa no Termo da Villa de São José da Parahyba da Provincia de São Paulo o Lugar de Juiz Municipal que
accumulará as funcções de Juiz dos Orfãos.”

Voltando a Vila a ter juízes, que não tinha mais, (exceto de paz e orfãos com atribuições reduzidas), desde
1828, quando aLei de 1 de outubro de 1828 (Regimento das Câmaras) veio a substituir as “Ordenações do
Reino”.

 

- 1860:

O viajante português Augusto Emílio Zaluar assim descreveu a Vila de São José do Parahyba:

Está ainda em notável atraso, e, é um centro de pouco movimento, em relação aos recursos que dispõe. O
caminho (para a vila) corre por terrenos aterrados, que, à custa de muitos trabalhos e sacrifícios, se

conseguiu fazer nos brejos e enormes pântanos que se estendem a perder de vista.

Os sertões ainda incultos fornecem magníficas madeiras. O aspecto dos campos é realmente das vistas mais
agradáveis que se pode imaginar. As casas são quase todas baixas, as ruas desiguais e mal alinhadas, os dois

largos não têm as necessárias saídas.

Falta (aos largos) o adorno de alguns edifícios que atualmente se acham em construção, como a cadeia, casa
da câmara (e cadeia – ver abaixo sobre ela) e igreja matriz.

Nota: Já estava resolvido, portanto, o problema dos pântanos que impediam que a estrada passsasse pela vila.

 

- 1864:

A Lei Provincial Paulista n° 27, de 22/abr/1864, elevou a Vila de São José do Paraíba à categoria de cidade.

Ser promovido de vila à categoria de cidade era uma honraria na época, porém, nada mudava na administração
pública  local  que continuava a cargo  de uma Câmara  Municipal  segundo as  regras estabelecidas pela  Lei
Imperial do Brasil de 01 de outubro de 1828, conhecido como "Regimento das Câmaras Municipais", e, que
subistitui os dispositivos das "Ordenações do Reino" referente às Câmaras.
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 - 1865:

A Lei Provincial Paulista n° 102/1865, de 28/abr/1865, trás detalhes curiosos sobre a vida em São José do
Paraíba naquele tempo em um suplemento ao Código de Posturas Municipais aprovado em 19/mai/1865, do
qual não sabemos se ainda existe cópia.

Idem a Lei Provincial Paulista n° 89/1865, de 25/abr/1865, que trás, também, nomes antigos de ruas (Fogo,
Nova).

 

- 1871:

A Lei Provincial Paulista n° 28, de 04/mar/1871, estabelece o Contrato entre o Governo da Província de São
Paulo e particulares para construção e custeio de uma Estrada de Ferro que partindo da Cidade de São Paulo, e,
passando por São José do Paraíba, ia até o Porto da Cachoeira, (atual Cachoeira Paulista-SP), estação terminal
da Estrada de Ferro D. Pedro II que se iniciava no Rio de Janeiro-RJ.

A Companhia chamou-se "Companhia Estrada de Ferro Norte de S. Paulo". Na época, o Vale do Rio Paraíba do
Sul era considerado Norte de São Paulo. Hoje, é nordeste.

 

- 1871:

A   Lei Provincial Paulista n° 47, de 02/abr/1871  , mudou o nome da cidade, e, por consequencia, o nome do
município, para São José dos Campos-SP.

 

- 1872:

A Lei Provincial Paulista n° 46, de 06/abr/1872, criou a Comarca de São José dos Campos-SP que abrangia os
termos de Caçapava-SP e de São José dos Campos-SP.

 

- 1881:

O Almanach Litterario descreve assim São José dos Campos-SP:

"A cidade tem uma excelente (Casa de Câmara e) cadeia, talvez a melhor do norte da Província (de São Paulo),
e, matadouro público. O comércio é bem ativo, e, aos domingos, reúne-se a feira ou mercado, que é um dos

mais importantes do norte. Na cidade há duas maquinas a vapor para beneficiar café, além de mais quatro no
município e várias máquinas americanas para água."

Notas:

1- Esta “Casa de Câmara e Cadeia” estava localizada dentro da atual Praça Afonso Pena e foi demolida por volta
de 1930.

2- Naquele tempo, entendia-se que o Vale do Paraíba era o NORTE da Província. HOJE É nordeste.  É por isto
que até hoje Aparecida-SP é conhecida como "Aparecida do Norte".

3- A Casa de Câmara e Cadeia de Areias-SP, ainda existente em 2016, e, também do Norte da Província,
também era excelente.

 

- 1891:

A partir de 1891, vereadores intendentes passaram a executar as deliberações da Câmara Municipal de São
José dos Campos-SP; isto até 1907, (ver abaixo), quando foi criado o cargo de prefeito municipal.
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A Lei Estadual Paulista n° 16, de 13/nov/1891, dizia:

“Organiza os municipios do Estado:

Artigo 16. - A execução das deliberações das camaras compete ao vereador que fôr annualmente eleito pelas
mesmas camaras.

Nos municipios onde convier que a execução seja distribuida por secções, poderão as camaras eleger mais de
um executor.

Artigo 17. - Os vereadores a que se refere o artigo antecedente, terão a denominação de intendentes.

Artigo 18. - Os intendentes executarão e farão cumprir todas as deliberações e ordens das camaras na parte
que lhes tocar, e trimensalmente, ou quando lhes fôr exigido, prestarão contas de sua gestão, perante as

mesmas camaras, não podendo tomar parte nas votações relativas a actos seus.”

Esta lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual Paulista n° 86, de 29/jul/1892.

 

-1898:

 Inauguração da Santa Casa de Misericórdia, na Rua Coronel José Monteiro, e, que foi transferida para a Rua
Dolzani Ricardo em 1932.

 

- 1907:

De acordo com a Lei Estadual Paulista n° 1.103, de 26/nov/1907, o Município de São José dos Campos-SP
passou a ter um prefeito municipal:

A Lei Estadual Paulista n° 1.103, de 26/Nov/1907, modificou a Lei Estadual Paulista n° 1.038, de 19/dez/1906,
sobre a organização municipal, e, deu outras providencias:

“O doutor Jorge Tibiriçá, Presidente do Estado de São Paulo,

Faço saber que o Congresso Legislativo do Estado decretou e eu promulgo a lei seguinte:

Artigo 1.° - A administração dos municípios será exercida pelas camaras municipaes, compostas de vereadores,
eleitos por suffragio directo, e por um prefeito municipal e sub-prefeitos districtaes, eleitos pelas camaras.

§ 1.° - O prefeito municipal será o vereador que para isso fôr eleito pela Camara Municipal, por maioria dos
vereadores presentes á sessão.

Os subprefeitos districtaes serão, do mesmo modo, eleitos pela camara, dentre os moradores do respectivo
districto de paz, que tenham neste, pelo menos, tres mezes de residencia anteriores a eleição.

§ 2.º - Em suas faltas e impedimentos, e prefeito será substituído pelo vice-prefeito, eleito annualmente pela
camara dentre os vereadores.

A Lei Estadual Paulista n° 1.103, de 26/nov/1907, foi regulamentada pelo Decreto Estadual Paulista n° 1.533,
de 28/nov/1907.

 

- 1908:

Inaugurado o Cine Theatro São José que funcionou até 1940, e, que viria a ser o primeiro Cinematographo de
São José dos Campos-SP.
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- 1909:

Em 15/dez/1909, o estadista Ruy Barbosa, candidato a presidente da república, para na Estação de Trem de
São José dos Campos-SP, e, é ovacionado.

 

- 1912:

Inaugurada a primeira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em São José dos Campos-SP, uma ponte metálica,
hoje passarela.

 

- 1921:

Inaugurada, pelo italiano Eugênio Bonádio, a primeira fábrica de São José dos Campos-SP – A Fábrica de
Louças Santo Eugênio - localizada na quadra hoje formada pela Avenida Dr. Nelson Silveira D´Avilla,  Rua
Eugênio Bonádio, Rua Machado Sidney e Rua Euclides Miragaia.

 

- 1924:

O Presidente do Estado de São Paulo, (hoje se diz governador), Dr. Washington Luís Pereira de Souza, inaugura
duas obras importantes para São José dos Campos-SP:

- 1- O maior sanatório para tuberculosos do Brasil, o Sanatório Vicentina Aranha. 

Existiram 8 sanatórios: O mais antigo e maior, Vicentina Aranha, foi inaugurado em 1924, e, o mais novo
Rocha Marmo, inaugurado em 1952:

Vicentina Aranha, Adhemar de Barros, Vila Samaritana, Ezra, Rui Dória, São José, Maria Imaculada e Antonino
da Rocha Marmo.

- 2- A estrada, hoje chamada Estrada Velha Rio-São Paulo, que foi a primeira ligação rodoviária entre São
Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ a suportar trânsito de automóveis. 

 

- 1930:

Em 24 de outubro, vitoriosa a Revolução de 1930, é derrubada a política do Coronel João Alves Cursino, e, uma
junta governativa, chefiada pelo Dr. Ruy Rodrigues Dória, assume o poder e passa a dirigir a municipalidade.

 

- 1935:

O Decreto nº 7.007, de     12/03/1935   CRIA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL PAULISTA N° 6.501, DE 19-
6-1934, A ESTÂNCIA CLIMATÉRICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, COM A ÁREA E OS LIMITES DO ATUAL
MUNICÍPIO DO MESMO NOME.

 

- 1935:

Inaugurado o primeiro fórum cível e criminal estadual de São José dos Campos-SP, localizado na Praça Afonso
Pena onde hoje é a Coletoria Estadual, mantido original sua construção. Funcionou ali o Forum até 1973. Antes
deste fórum, os juízes de direito da Comarca de São José dos Campos-SP despachavam na Casa de Câmara e
Cadeia existente dentro da Praça Afonso Pena e que foi demolida por volta de 1930.
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- 1935:

A Constituição do Estado de São Paulo, de 09/jul/1935, dizia:

Art. 64 - O órgão executivo do Município é o Prefeito, eleito por quatro anos, pela Câmara Municipal, dentre os
vereadores, ou não, mediante voto secreto, sendo vedada a reeleição.

§ 1.º - recaindo a escolha em vereador será chamado o suplente para substituí-lo.

§  3.º  -  O  Governador  nomeará  os  prefeitos  da  Capital  e  dos  Municípios  que  constituírem  estancias
hidrominerais.

 

- 1935:

E, a Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo (Lei Estadual Paulista n° 2.484/1935) dizia:

Art. 18 - O orgão executivo do municipio é o prefeito, eleito, tambem com o mandato de quatro annos, pela
Camara,  mediante  voto  secreto,  dentre  o  numero  dos  vereadores,  ou  fóra  delle,  vedada  a  reeleição. 
§ 1.º - Recahindo a escolha em vereador, para o substituir  será convocado o respectivo supplente, salvo
áquelle,  entretanto,  o  direito  de,  a  qualquer  tempo,  reassumir  a  vereança,  renunciando  á  prefeitura. 
§ 2.º -  No municipio da Capital  e  no  da estancia  hydromineral  e climaterica  de São José dos Campos, o
prefeito será livremente nomeado e demittido pelo governador do Estado. 

E, faz a Lei Orgânica dos Municípois de 1935 mais uma referência explícita a São José dos Campos-SP:

Art. 47 - A Assembléa estabelecerá, em lei especial, as condições de creação das estancias a que se refere o
artigo 13, .§ 1.º, da Constituição Federal.

§ unico - Considera-se como tal, desde já, o municipio de São José dos Campos, com uma Camara Municipal
electiva, eprefeito de livre nomeação e demissão do governador do Estado.

 

- 1947:

A Constituição Paulista, de 09/jul/1947, dizia:

TÍTULO III - Dos Municípios - Artigo 71 - A autonomia dos municípios é assegurada:

Parágrafo único - Serão nomeados pelo Governador, com aprovação da Assembléia, os prefeitos das estâncias
hidrominerais naturais e dos municípios que a lei federal declarar bases e portos de excepcional importância
para a defesa externa do país.

 

- 1947:

A Lei Estadual Paulista n° 01, de 18/set/1947, que dispunha sobre a organização dos municípios dizia:

Artigo 54 - Serão nomeados pelo Governador, com aprovação da Assembléia Legislativa, os prefeitos dos
municípios constituidos em estâncias hidrominerais naturais e dos municípios que a lei federal declarar bases e
portos de excepcional importância para a defesa externa do País.
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- 1948:

O Brasão de Armas do Município, adotado em 23 de setembro de 1926, pela Lei Municipal nº 180/1926, foi
abolido pelo Estado Novo em 10/nov/1937, e, foi restaurado pela Lei Municipal   nº 19, de 26 de agosto de
1948.

A Lei nº 2.178/79 novamente restaurou o Brasão de Armas do Município, e, foi alterada pela Lei nº 5.248/98.

 

- Década de 1950:

Surgem  os  primeiros  cursos  superiores  de  São  José  dos  Campos-SP:  ITA,  (Instituto  Tecnológico  da
Aeronáutica), e, a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba (atual UNIVAP).   Posteriormente, surgiu também
o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

No início da década de 1950, começou a funcionar, em São José dos Campos-SP, o CTA – Centro Técnico da
Aeronáutica, atual DTCA. 

Não é possível  saber através do site do INPE, do ITA e o do DTCA, qual  é a data em que estes órgãos
começaram a funcionarem em São José dos Campos-SP.

O CTA e o ITA criaram o primeiro computador brasileiro, o Zézinho, o avião Bandeirante, o carro a álcool e a
urna eletrônica.

 

- 1951:

É inaugurada a BR-2, Via Dutra, atual BR-116, primeira rodovia asfaltada a cortar o Vale do Rio Paraíba do Sul
em seu  trecho  paulista.  Inicia-se  a  era  industrial  de  São  José  dos  Campos-SP  com grandes  fábricas  se
instalando às margens da Via Dutra.

 

- 1951:

Criada a primeira escola de 2° Grau     de São José dos Campos-SP – O Colégio João Cursino, (atual   E.E. João
Cursino), que funcionava como ginásio e escola normal até então.

 

- 1958:

A Emenda Constitucional n° 2, de 14/jan/1958, da Constituição Paulista de 1947, estabelece eleições diretas
para prefeito, (agora dito prefeito municipal, e, não mais prefeito sanitário), nas estâncias hidrominerais do
Estado de São Paulo, e, São José dos Campos-SP elege diretamente, pela primeira vez, prefeito municipal:

Dr. Elmano Ferreira Velozo (1958-1962), Dr. José Marcondes Pereira (1962–1966), e, novamente o Dr. Elmano
Ferreira Velozo (1966-1970).

O último prefeito sanitário de São José dos Campos-SP foi o Dr. Donato Mascarenhas Filho em 1958.

 

-1959:

Inaugurada a  fábrica  da General  Motors  do  Brasil,  GM,  em São José  dos Campos-SP,  pelo  Presidente  da
República Dr. Juscelino Kubitschek.
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- 1960:

Em 28/mar/1960, começa a funcionar a primeira faculdade de odontologia do Vale do Rio Paraíba do Sul: a
Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos-SP, a FFOSJC, atual ICT-UNESP.

 

- 1960:

A Bandeira do Município é a instituída pela Lei nº 655, de 02/fev/1960.

 

- 1961:

É inventado, por alunos do ITA, o primeiro computador brasileiro - o Zézinho.

 

- 1967:

São realizadas grandes festividades para comemorar os 200 anos da elevação da Aldeia de São José do Paraíba
à categoria de vila.

O cineasta Primo Carbonari  realiza um filme antológico, um documentário em curta metragem, e, em P&B,
sobre São José dos Campos-SP em seu bicentenário.

 

- 1967:

São criadas as regiões administrativas do Estado de São Paulo pelo decreto estadual paulista n° 48.162, de
03/jul/1967, e, pelo decreto estadual paulista n° 48.163, de 03/jul/1967  – São José dos Campos-SP passa a
ser a Capital do Vale (do Paraíba, e mais Serra do Mantiqueira e Litoral Norte Paulista) – Essa região conta hoje
com 39 municípios.

 

1968:

O Hino do Município é o instituído pela Lei nº 1.463, de 26/ago/1968, com poesia do Professor Vitor Machado
de Carvalho e a música de autoria do Maestro Pepe Ávila.

- 1968:

Em 22/out/1968, o Major Aviador José Mariotto Ferreira tira pela, primeira vez, o EMB-100 Bandeirante do
chão. O Bandeirante foi projetado e construído pelo PAR do CTA.

https://www.youtube.com/watch?v=UUqrWb7eppI

- 1969:

Em 19/ago/1969,  o Decreto-Lei  Federal  n°  770, criou  a  Empresa  Brasileira  de  Aeronáutica  S.A., Embraer,
localizada em São José dos Campos-SP.
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- 1969:

O   Decreto-Lei Complementar Paulista n° 9  , de 31/dez/1969, restabeleceu a nomeação, pelo Governador do
Estado, dos prefeitos de estâncias hidrominerais:

Artigo  119 -  As  estâncias  hidrominerais  serão  administradas  por  Prefeitos  com  conhecimentos  de
administração municipal, nomeados pelo Governador, com prévia aprovação da Assembléia Legislativa.

Dias depois,  em janeiro/1970, foi  nomeado, pelo Governador do Estado de São Paulo, o Brigadeiro Sérgio
Sobral de Oliveira como Prefeito da Estância de São José dos Campos-SP.

 

- Década de 1970:

Década do Progresso.  Milagre  Ecônomico  Brasileiro. Pleno Emprego em São José  dos Campos-SP.  Fim do
Tempo dos Sanatórios. Construção da Refinaria Henrique Lage.

 

- 1970:

Inauguração do Estádio de Futebol Martins Pereira.

 

1971:

 – CRIAÇÃO DO INPE PELO PRESIDENTE MÉDICI - DECRETO Nº 68.532 - DE 22 DE ABRIL DE 1971 - Extingue o
Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Especiais (GOCNAE) e cria o Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE).

 

- 1972:

Inaugurado, em São José dos Campos-SP, o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia.

 

- 1972, 1973:

Desativado o maior sanatório de tuberculosos de São José dos Campos-SP, o Sanatório Vicentina Aranha.

 

- 1973:

Exposição  aérea  internacional  no  CTA  em  outubro.  Inauguração  do  Fórum  da  Justiça  Estadual,  (cível  e
criminal), na Rua Paulo Setúbal. Inaugurado o Parque Santos-Dumont.

 

- 1974:

Em 1974 e 1975, foi construída a REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP e JACAREÍ-
SP pela COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO, COMGÁS.
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- 1975:

O CTA inventa o motor à Álcool, o Carro à Álcool.

 

- 1977:

A Lei Estadual Paulista n° 1.402, de 05/out/1977, excluiu da condição de Estância Hidromineral, o Município de
São José dos Campos-SP. O prefeito (agora municipal e não mais prefeito de estância) passou a ser eleito
diretamente.

O joseense Dr. Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua foi eleito, pelo MDB, em 15/nov/1978, prefeito municipal.

 

- 1977:

Inaugurado o Paço Municipal na Rua José de Alencar.

 

- 1978:

Inaugurado, em São José dos Campos-SP, em 1978, o Shopping Centro que foi pioneiro no gênero, no Vale do
Paraíba, e, um dos primeiros shoppings fora das capitais dos estados do Brasil. Dois anos antes, 1976, São
Paulo-SP só tinha 3shopping centers: Iguatemi (1966), Continental (1975) e o Ibirapuera (1976).

 

- 1980:

Em  24/mar/1980,  começa  a  funcionar  a Refinaria  da  Petrobrás  Henrique  Lage (Revap)  em São  José  dos
Campos-SP, e, que é a terceira maior refinaria do Brasil.

 

- 1982:

Em 01/mai/1982, é inaugurada, pelo governador do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Salim Maluf, a Rodovia dos
Trabalhadores, SP-70, antiga Via Leste, e atual Rodovia Ayrton Senna, nova ligação rodoviária de São Paulo-SP
para o Vale do Rio Paraíba do Sul.

 

- 1987:

Inaugurado em 28/mai/1987, o Centervale Shopping, e, São José dos Campos-SP passa, pela primeira vez, a
ter salas de cinema em shopping.

O CenterVale Shopping já esteve entre os três shoppings de maior faturamento do interior do Estado de São
Paulo junto com o Iguatemi de Campinas-SP e o RibeirãoShopping de Ribeirão Preto-SP.

 

- 1988:

5 de outubro - 3 políticos de São José dos Campos-SP assinam a Constituição Federal  de 1988:-  Severo
Fagundes Gomes, Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua e Robson Riedel Marinho.
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- 1989:

O São José Esporte Clube é vice-campeão de futebol profissional da Primeira Divisão da Federação Paulista de
Futebol.

O jogo decisivo foi no Estádio do Morumbi, em 02/jul/1989, em São Paulo-SP: São José Esporte Clube 0x0 São
Paulo FC.

 

- Década de 1990:

O CTA desenvolve a urna eletrônica para as eleições no Brasil.

 

- 1993:

9 de fevereiro: Lançado o primeiro satélite brasileiro, foi desenvolvido no INPE, o SCD-1.

 

- 1994:

É inaugurada a Rodovia Governador Dr. Carvalho Pinto, (SP-70), novo acesso de São Paulo-SP ao Vale do Rio
Paraíba do Sul, e, que é um prolongamento do Rodovia Ayrton Senna (também SP-70).

 

- 1994:

É privatizada a Via Dutra, em 1994, e, construída as suas marginais em São José dos Campos-SP.

 

- 1996:

É inaugurada a segunda parte do Anel Viário de São José dos Campos-SP, ligando a Cidade, (como é chamado
o Centro e seu entorno), à Zona Sul. A primeira parte do Anel Viário foi a Avenida Teotônio Vilela inaugurada na
Década de 1970.

Ainda na década de 1990, foi  inaugurada a extensão da segunda parte do Anel  Viário  (Avenida Florestan
Fernandes) até à primeira parte (a Avenida Teotônio Villela, conhecida como Fundo do Vale).

 

- 2002:

O Banhado e parte da Zona Rural do Distrito de São Francisco Xavier tornam-se Áreas de Proteção Ambiental.

 

- 2002:

Inauguração das novas instalações da Câmara Municipal na Rua José de Alencar.

 

- 2006:

É lançado o Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP.
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 - 2012:

Em janeiro de 2012, é criada, pela Lei Complementar nº 1.166, de     09/01/2012  , a "Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte".

O Decreto n° 59.229 de 24/05/2013 instituiu o "Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte" - FUNDOVALE, o que deu novo impulso à região.

 

2012:

Inauguração, em 17/dez/2012, no Jardim Aquárius, do novo Fórum da Justiça Estadual (cível e criminal).

 

- 2014:

Em janeiro de 2014, é inaugurada a duplicação da Rodovia dos Tamoios, (SP-99), no trecho de planalto, obra
feita em um tempo recorde de 1 ano e meio. A SP-99 liga São José dos Campos-SP a Caraguatatuba-SP no
Litoral Norte Paulista.
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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21/02/2008

 Dispõe  sobre  a  instituição  do  CENTRO  DE  HISTÓRIA  E
MEMÓRIA LEGISLATIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica instituído o Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos.

§ 1º O Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos promoverá, tanto quanto possível, o 
resgate do passado do Município de São José dos Campos, em especial a preservação da memória de sua 
Câmara Municipal.

§ 2º Sua instalação será efetivada nas dependências do prédio do Legislativo, em local adequado e de fácil 
acesso para os visitantes.

Art. 2º O Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos será estruturado em módulos 
representativos dos vários ciclos históricos do Município, acondicionados, para melhor preservação, em caixas 
de vidro transparente, ambientados artisticamente cada um deles a sua época respectiva, permitindo o seu 
entendimento histórico e educacional de forma rápida e objetiva.

§ 1º Deverá também compor cada módulo, tanto quanto possível, fotografias, objetos, documentos, jornais, 
etc., bem como ser dado destaque às mais importantes decisões da Câmara Municipal referentes ao ciclo 
representado.

§ 2º Esse destaque poderá ser feito através de ambientação artística ou, se possível, mediante documentos de 
fontes primárias.

§ 3º Os módulos de ambientação deverão ter tamanho padrão de 50 x 50 cm, podendo ser de madeira, gesso 
ou outro material durável.

Art. 3º O Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos será composto de 08 módulos, os 
quais são:

1. Fundação da aldeia:
Croqui e maquete com a aldeia: casas, cadeia, igreja, trabalho das mulheres (fiandeiras, roça) e dos homens 
da aldeia (militar, roça, construção), padre (jesuíta).

2. Fundação da vila:

1767 - Ereção da aldeia em vila, em 27 de julho (Legislação que cria a aldeia de São José da Parahyba, plano 
contendo igreja e casas no entorno, além de configuração de mapa da época), a Câmara e seus Vereadores, 
pelourinho, 1ª Ata e reconstrução do cenário com música Te Deum Laudamus tocando.
3. São José do início do século XIX:

a) 1834/36 - Ambientação do local onde hoje é a Praça Afonso Pena, com o cemitério então existente.
b) 1863 - Hotel dos Navegantes, primeiro a ser construído na cidade, de propriedade de Joana Baracho.
c) Mercado Municipal e Igreja São Benedito.

4. São José cidade: Final do século XIX:

a) 1864 - Lei nº 27, do então Presidente da Província de São Paulo, Dr. Francisco Ignácio Marcondes Homem de
Melo, que elevou São José dos Campos à categoria de cidade, ainda com o nome de Vila Nova de São José do 
Paraíba, com 260 casas e 16 becos e ruas. Maquete deste cenário.
b) 1875 - Casa de Pau a Pique que deu origem ao hospital de isolamento, obra de Benedito José Oliveira Cravo,
e que foi utilizada pelo primeiro médico a se erradicar na cidade, Dr. João Guilhermino.
c) 1877 - Inauguração da Ferrovia.
d) 1880 - Escravos e Fazendas Cafeeiras.
e) Igreja Matriz.
f) 1896 - primeiro grupo escolar da cidade, Olímpio Catão.
g) Banhado e Rio Paraíba.

5. São José/Fase Sanatorial:

a) Fase Sanatorial - ambientação contendo os principais sanatórios: Adhemar de Barros I e II, Pensões e 
Vicentina.
b) Título de Estância Climática (por força do Decreto 70.047, de 12 de março de 1935, assinado pelo 
Governador Armando de Sales Oliveira) e Hidromineral (por força da Lei 1/47 e que foi extinta pela 
Lei 1.402/77).
c) Projeto de Getúlio Vargas de interiorização do Brasil tendendo dar vocação às cidades do interior próximas às
metrópoles.
d) 1898 - Santa Casa de Misericórdia fundada por Cônego Lima e que começou a funcionar à 
Rua Coronel JoséMonteiro.
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e) 1910 - Inauguração do Teatro São José por Benedito Leite Machado. No local funcionava a Câmara e a 
Prefeitura e hoje abriga a Biblioteca Cassiano Ricardo.
f) 1910 - Usina do Turvo que favoreceu a instalação de luz elétrica na cidade.

6. São José/Industrialização:

a) 1920 - Início da Industrialização, com incentivo da Lei nº 4, de 13 de maio de 1920, de autoria do 
VereadorJosé Benedito de Vasconcelos, com ambientação da primeira indústria a se instalar na cidade, a 
Fábrica de Louças de Santo Eugênio.
b) 1924 - Inauguração da Tecelagem Parahyba.
c) 1925 - Nova estação ferroviária, na Avenida Sebastião Gualberto e abertura de vias no entorno, como Mário 
Galvão e Carvalho Araújo.
d) 1926 - Prédio da Câmara na Praça Afonso Pena que deu lugar à Escola Normal Livre.
e) Década de 1930 - Banhado com os cortiços e desapropriação dos moradores do Banhado.
f) 1951: Rodovia Presidente Dutra.
g) Ambientação da cidade na década de 70/80.
h) CTA, Embraer, INPE.

I - 1981 - Instalação da Diocese de São José dos Campos, Bispo Dom Eusébio Scheid.

7. Prédios ocupados pela Prefeitura e Câmara até a data, a saber: Rua Sete de Setembro, Praça Afonso Pena, 
Rua Sebastião Humel, Avenida João Guilhermino, Rua José de Alencar e Rua Desembargador Francisco Murilo 
Pinto.
8. Distritos

a) Distritos de São Francisco e Eugênio de Melo.
b) Subdistritos sedes e de Santana.

Art. 4º Poderá ser solicitada a colaboração da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, historiadores, entidades, 
associações de classe e órgãos públicos, bem como de todos que de alguma forma possam ajudar na perfeita 
execução do objetivo pretendido pelo Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos.

Parágrafo único. O Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos poderá, também, receber 
quaisquer documentos que possam ajudar a contar a história da cidade e da Câmara Municipal.

Art. 5º Será aberto livro de registro para catalogar as possíveis doações de documentos e/ou fotos a respeito 
da história da cidade e da Câmara Municipal.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução desta Resolução correrão por contra de verbas próprias do 
orçamento da Câmara Municipal.

Parágrafo único. Serão abertas, tanto quanto necessárias, licitações nos termos da lei para atender o disposto 
nesta Resolução.

Art. 7º Será instituída, por ato da Mesa Diretora, Comissão de Servidores, sob a coordenação das Comissões de
Educação e de Cultura, para estudar as medidas iniciais visando a instalação do Centro de História e Memória 
Legislativa de São José dos Campos.

Art. 8º Será agregado ao Centro de História e Memória Legislativa de São José dos Campos o Projeto "Pró-
Memória", instituído por Decreto Legislativo e que busca consolidar e preservar a história do Município, com 
acesso através da Internet.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 21 de fevereiro de 2008.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Ver. Dilermando-Dié
Presidente
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 DIVISAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP E DE SEUS DISTRITOS em 1947:

(Instalado em 1767)

a) Limites municipais:

1 - COM O MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS

Começa na serra do Guirra em frente a cabeceira mais setentrional do rio das Cobras, segue pela serra do
Guirra, deixando, à esquerda, as águas do ribeirão do Moquem e a direita, as do ribeirão do Peixe, até cruzar
com a serra da Mantiqueira no Pico do Selado.

2 - COM O ESTADO DE MINAS GERAIS

Começa na serra da Mantiqueira no Pico do Selado prossegue pelas divisas com o Estado de Minas Gerais até a
serra do Queixo da Anta, onde ela cruza com o espigão mestre entre as águas dos rios do Peixe e Buquira.

3 - COM O MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

Começa na serra do Queixo da Anta, onde ela cruza com o espigião mestre entre as águas do rio do Peixe, a
direita e as do rio Buquira, à esquerda, segue pelo espigão mestre até o espigão que deixa, à direita, as águas
do rio do Peixe, e à esquerda, as do rio Turvo, segue por êste espigião até o ponto onde êle é cortado pela
estrada de rodagem que vem da ponte do Basilio, segue pelo eixo desta estrada até o rio Turvo e continua pelo
espigião

que deixa, à esquerda, êste rio, e, à direita, o rio Buquira, até a fóz do córrego da Fazenda da Lapa, neste rio
segue pelo espigião que deixa à esquerda, as águas do córrego da Fazenda da Lapa, até o alto da serra do
Palmital, segue por esta serra até a cabeceira mais setentrional do ribeirão Tuvú.

4 - COM O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Começa na serra do Palmital, na cabeceira mais setentrional do ribeirão Tuvú, vai, dai, em reta à forquilha dos
dois principais formadores do ribeirão Butá, e por êste abaixo até o rio Paraíba, pelo qual desce até o rio da
Divisa, sobe pelo rio da Divisa até a fóz do ribeirão de Nossa Senhora da Ajuda do Bom Retiro, sobe por este
até sua cabeceira mais meridional, na serra do Jambeiro.

5 - COM O MUNICÍPIO DO JAMBEIRO

Começa na serra do Jambeiro, na cabeceira mais meridional do ribeirão de Nossa Senhora da Ajuda do Bom
Retiro,  continua pela  serra do Jambeiro,  divisora das águas dos rios Capivari  e Paraíba,  em demanda da
cabeceira mais oriental do rio das Pedras, pelo qual desce até sua fóz do rio Varador.

6 - COM O MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Começa na fóz do rio das Pedras, no rio Varador segue pelo divisor que deixa, à direita, as águas dos rios Putim
e Serimbura até a cabeceira mais oriental do rio Comprido, cabeceira que está cerca de dois quilômetros a leste
da fazenda Jardim, desce pelo rio Comprido até sua fóz no rio Paraíba, pelo qual desce até a cachoeira do Poço,
segue pelo espigão divisor das águas dos rios Paraíba e Jaguari, pelo qual continua até a fóz do ribeirão
Pinheiros no rio Jaguari e por este sobe até a fóz do ribeirão do Patricio, pelo qual sobe e por seu braço da
esquerda até sua cabeceira ocidental no divisor Peixe-Jaguari, segue por êste divisor até o contraforte que finda
no rio do Peixe na fóz do ribeirão Piuva.

7 - COM O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

Começa no divisor entre as águas do ribeirão Piuva e as do rio Jaguari, no ponto de entroncamento com o
contraforte que finda no rio do Peixe, na foz do ribeirão Piuva, segue por êste contraforte até a fóz do ribeirão
Piuva no rio do Peixe, sobe por êste até o rio das Cobras sobe por este até sua cabeceira mais setentrional, já
na serra do Guirra, onde tiveram início estes limites.

b) Divisas interdistritais:

1 - ENTRE OS DISTRITOS DE EUGENIO DE MELO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Começa na serra do Jambeiro, no seu cruzamento com o espigão que deixa, à esquerda, as águas do ribeirão
do Cajurú e, à direita, as do ribeirão Pararangaba, continua por este espigão até a confluência destas duas
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águas, vai dai, em demanda da lagôa dos Veados, que atravessa, daí, vai em reta, a cabeceira do córrego dos
Veados pelo qual desce até o rio Paraíba, desce por êste até a fóz do ribeirão Butá.

2 - ENTRE OS DISTRITOS DE SÃO FRANCISCO XAVIER E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Começa no espigão que deixa, à direita, as águas do rio do Peixe e, à esquerda, as do rio Turvo, no ponto em
que êle é cortado pela estrada de rodagem que vem da ponte do Basilio, segue pelo espigão, passando pelo
morro do Jacú, até a fóz do ribeirão da Fartura, no rio do Peixe sobe por aquele e pelo ribeirão Alegre até sua
cabeceira alcança a cabeceira do galho oriental do rio das Cobras que fica na contravertente, desce pelo rio das
Cobras até a fóz do seu galho setentrional.
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A Vila avó de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP – Mogi das Cruzes-SP

O Dr. Isaac Greenberg, neste livro, transcreve as actas da Câmara da Vila de Mogi das Cruzes-SP no tempo em
que a Aldeia de São José estava no termo da dita vila.
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A Vila mãe de São José dos Campos-SP - Jacareí-SP

O grande historiador jacareiense, o Dr. Benedicto Sérgio Lencioni – o BSL, neste livro, fala da região da Aldeia
de São José e de suas divisas com Taubaté-SP e fala do Capitão Mor Coimbra que dirigia a aldeia e de seu
assassinato.
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 Leia o Diretório de Índios criado em 1757 que descreve os problemas das aldeias, e, que veio determinar a
reorganização das aldeias e a sua posterior elevação à categoria de vila

"Havendo o dito Senhor, (El Rei Dom José I), declarado no mencionado Alvará, (de 07/jun/1755), que os Índios
existentes nas Aldeias, que passarem a ser Vilas, sejam governados no Temporal pelos Juízes Ordinários,

Vereadores, e mais Oficiais de Justiça (da câmara)"

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/diretorio-de-indios-de-1757/

 

 

 

Leia o citado Alvará de 07/jun/1755 do Rei Dom José I

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/alvara-de-07-de-junho-de-1755-pretendo-elevar-a-
vila-as-aldeias-de-indios/
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A História de São José dos Campos-SP contada pelo Historiador Affonso de Escragnolle Taunay no Brasão de
Armas do Município

O maior historiador paulista, Affonso de Escragnolle Taunay, assim contou a História de São José dos Campos-
SP no Brasão de Armas que criou para o município:

"Primeiro Quartel:

a) em campo de ouro, quatro cabeças de sua cor de índios guaianazes "afrontados" e acantonados e o Brasão
do Venerável José de Anchieta "post in abysmo" recordando a Fundação de São José no século XVI;

b) em campo de sinople (verde) um rio de prata, um lírio e um bastão também de prata, constituindo as armas
"falantes" do Município: São José do Paraíba ou São José dos Campos. O lírio é o símbolo atribuído a São José e
o bastão florido recorda a piedosa lenda cristã relativa aos esponsais de São José e Nossa Senhora.

Segundo  Quartel:  em campo  de  goles  (vermelho)  uma panóplia  bandeirante,  arcabuz,  espada,  machado,
bandeira, tudo de "sua cor", recordando a entrada dos desbravadores nas terras de São José, no século XVII.

Suportes: dois soldados do terço miliciano creado para o Norte de São Paulo pelo Morgado de São Mateus.

Coroa Mural: sobre a porta principal do "Brasão" do Morgado de São Mateus, fundador da Vila em 1767.

Listão: em fundo de prata, letras de goles com a divisa:

"AURA TERRAQUE GENEROSAE" - (Generosos são a minha terra e os meus ares).

Ao listão ornam ramos de café, recordando a grande lavoura do Município."

Notas: 

1- Na época de Taunay, o Vale do rio Paraíba era considerado como Norte do Estado de São Paulo. É por esta
razão que Aparecida-SP era conhecida como Aparecida do Norte.

Hoje, o Vale do Paraíba é Leste do Estado de São Paulo.

2- Vilas não são fundadas; povoações que são eretas em vilas, adquirindo autonomia administrativa.  A nova
Vila de São José do Paraíba adquiriu autonomia administrativa em relação à Vila de Jacareí-SP. 

3- Taunay é o Ilustre pai do Prof. Dr. Augusto de Escragnolle Taunay, segundo professor a ser contratado, em
1960, pela Faculdade de Farmácia Odontologia de São José dos Campos-SP.

4- Leia mais sobre o Brasão de Armas de São José dos Campos-SP em:

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/brasao-de-sao-jose-dos-campos/
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A História de São José dos Campos-SP contada por sua Bandeira

As cores blau e prata-cores da Cidade de São José dos Campos-SP lembram a fundação da antiga aldeia, com
base religiosa, quanto às cores usadas por São José e Virgem Maria, e aqui implantadas pelos jesuítas.

As treze listas trazem a presença da gloriosa Bandeira Paulista, havendo lembrança e presença idêntica nos
treze dentes da engrenagem em ouro.

A figura da roda dentada em ouro simboliza a riqueza sempre ascendente do Município.

O círculo central em blau, cortada (lunulada) por uma faixa sinuosa em prata, traz a gloriosa presença da
Bandeira Nacional.

A faixa em prata, sinuosa, representa o Rio Paraíba, consoante consta do Escudo da Cidade, (uma das armas
falantes do Município), tendo a sua convexidade voltada para a estrêla principal.

As três estrelas simbolizam: uma - na lúnula superior a sede do Município; as duas - na lúnula inferior, seus
dois Distritos - Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

Os treze dentes da engrenagem falam do entrosamento entre o Estado e o Município.

Leia mais sobre a Bandeira de São José dos Campos-SP em:

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/bandeira-de-sao-jose-dos-campos/
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A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, contada, em 1802, pelo CORONEL JOSÉ AROUCHE de TOLEDO
RONDON

Este estudo do Coronel Toledo Rondon é o eixo para a compreensão da História da Aldeia de São
José do Paraíba.

Nota: A Grafia é do tempo do Coronel Rondon - 1802 - Nas Actas da Câmara da Villa de São Paulo aparece
outra grafia para os nomes das aldeias da Capitania de São Vicente

O texto mais importante sobre a Aldeia de São José do Paraíba, além dos textos mostrados abaixo, sobre a
criação da vila em 1767, é o estudo do Coronel José Arouche Rondon sobre a aldeia elevada à vila, onde
brancos e índios serviam na Câmara da nova Vila “promiscuamente”. 

É difícil pensar em algum outro lugar do Brasil em que índios tenham governado brancos.

Pode ter ocorrido o mesmo, na Amazônia, onde aldeias também, seguindo o Alvará de 1755, também foram
elevadas à categoria de vila.
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A História de São José dos Campos-SP contada por Azevedo Marques

S. JOSÉ DO PARAHYBA (Paraíba) – Povoação situada a Nordeste da capital, junto à margem esquerda do rio
Paraíba, ao Norte da cidade de Jacareí, a cujo termo pertenceu em seu começo.

Em um lugar pouco distante do atual assento desta povoação foi aldeada na segunda metade do século XVI
uma parte da tribo de índios Guaianazes, emigrados de Piratininga, pelo venerável padre José de Anchieta; mas
este aldeado foi algum tempo depois abandonado e os jesuítas obtiveram, pelos anos de 1643 a 1660, diversas
datas de terras e com os índios que restavam daquele primeiro aldeamento, estabeleceram outro em suas
fazendas; daqui o principio desta povoação.

                A primitiva aldeia ficou sendo chamada Vila Velha, e assim encontramos em diversas sesmarias e
escrituras de vendas e doação feitas aso jesuítas, existentes no cartório da Tesouraria da Fazenda (Livros 10 e
11 de sesmarias antigas).

Os paulistas Ângelo de Siqueira Afonso e sua mulher Antônia Pedroso de Moraes, bem com Francisco João
Leme e sua família, pediram e obtiveram, em 1650, do capitão-mor Dionísio da Costa, grandes sesmarias,
alegando que queriam povoar o Paraíba do termo de Jacareí. Aqueles foram os que edificaram à sua custa a
capela que primeiro serviu de matriz.

 Expulsos os jesuítas em 1769 agregaram-se aos índios alguns brancos sob a direção do capitão-mor de Jacareí
José de Araújo Coimbra e deram impulso à povoação, que a 27 de julho de 1967 foi criada vila com o nome que
ora tem, pelo ouvidor e corregedor Salvador Pereira da Silva, de ordem do capitão-general D. Luiz Antônio de
Sousa Botelho Mourão. Foi elevada á cidade por lei provincial de 22 de abril de 1864.

                Está a 23° 12’ e 26” de lat. E 332° 19 de long. da Ilha do Ferro, distando da capital 19 léguas ao
105,5 quilômetros.

 Os primeiros oficiais nomeados para servirem na Câmara da nova vila foram: juízes ordinários, Fernando de
Sousa Pousado e Gabriel Furtado; vereadores, Vicente de Carvalho, Viríssimo Corrêa e Luís Batista, procurador
do conselho, Domingos Cordeiro.

                A lei provincial de 2 de abril de 1871 mudou a denominação desta cidade para a de São José dos
Campos.

                Suas divisas com os municípios limítrofes foram estabelecidas por leis provinciais de 2 de junho de
1852, 14 de abril de 1855, 12 e 19 de abril de 1864, 16 de março de 1966 e 8 de julho de 1867. Dista das
povoações limítrofes, a saber: de Mogi das Cruzes, 10 ou 55,5 quilômetros; de Jacareí 3 ou 16,6; de Caçapava
4 léguas ou 22,2 quilômetros. Tem casa de Câmara e cadeia e além da igreja matriz possui as capelas de São
Benedito e a da Senhora do Rosário.

A sua população é de 13.800 almas, sendo 1.255 escravos. A lavoura quase exclusiva é a de café; produz
também algodão e cereais. Eleitores em 1876, 32; fogos 38, somente os que pagam imposto pessoal. Tem
duas cadeias de instrução publica primaria para ambos os sexos e uma particular para o sexo masculino. As
rendas públicas no ano financeiro de 1869-1870 foram as seguintes:

 

 

 

  

 

História de São José dos Campos-SP escrita em 1878 pelo Dr. Mendonça Furtado

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/sao-jose-dos-campos-sp-em-1881-
no-almanach-litterario/
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 A História de São José dos Campos-SP contada pela Administração Municipal em 1881 para
a Exposição de História do Brasil da Biblioteca Nacional:

A Cidade de S. Jose dos Campos foi fundada pelos padres jesuitas e principiou como aldêa de Indios, e foi
elevada a villa, sem ter capacidade pa (para) sêla pelo Governador o general D. Luiz Antonio de Souza Botelho
Mourão em 1766 segundo uma memoria do general Dr José Arouche de Toledo Rondom, e em 1767, confe.
 (conforme) a noticia raciocinada sobre as  aldêas de indios da Prova. (província) pelo Brigadeiro Machado
Oliveira; ou em 1773, como se infere de um livro de tomada de contas do Conselho, existente no Archivo da
Camara Munnicipal.

 (Nota: Na verdade, o que os padres jesuítas fundaram foi uma aldeia de índios güaianazes). 

(Nota: No Almanack de 1873 também se fala em 1767, sem, porém, parecerem ter sido descobertos ainda a
documentação da antiga Secretaria de Governo, as correspondências entre o Capitão Mor de Jacareí-SP e o
Governador Morgado de  Mateus) que esclarecem a elevação à vila.

(Nota:  O  Brigadeiro  José  Joaquim  Machado  d´Oliveira  escreveu  várias  obras  sobre  São  Paulo  entre  elas
“Quadro histórico da Provincia de S. Paulo até o anno de 1822”. Estamos procurando este texto dele que fala de
São José dos Campos-SP).

(Nota: Conselho é a denominação medieval das câmaras municipais, as quais só receberam, no Brasil, este
nome de Câmara Municipal a partir da Lei de 1 de Outubro de 1828, conhecida esta lei como " O Regimento
das Câmaras").

Seja como for, a data de sua elevação a cattegoria de Villa, o certo é, que de aldeamento de Indios passou a
ser villa, sem nunca ter sido freguesia - observação q~ (que) fazem todos os que dão notícia a respeito.

Tambem dade-se por tradição e por vestigios ainda existentes que a primitiva aldêa foi erecta na margem
direita do rio Comprido (divisa deste com o munnicipio de Jacarehy) a 10 km mais ou menos da actual, isto em
eras remotas,  que não se pode precizar, mas que deve ter sido no fim do seculo 16 ou principio do 17.

(Nota: Entenda-se: O Rio Comprido faz a divisa entre São José dos Campos-SP e Jacareí-SP. A sua margem
direita esta no território do São José dos Campos-SP).

A Villa chamou-se a principio Villa Nova de São Jose; - depois Villa de São José do Sul, e depois Villa de São
Jose do Parahyba, em com esta ultima denominação foi elevada a cidade pela Lei Provincial n° 27 de 22 de
abril de 1864, a qual foi mudada para a de São Jose dos Campos, pela Lei Provincial n° 47 de 2 de abril de
1871.

(Nota: Como vimos acima estas denominações da Villa não existiram. Desconhecia-se a documentação de
ereção da villa quando fizeram este texto. Sempre foi desde 1767, como vimos, São José do Parahyba até
passar a ser São José dos Campos-SP por causa de sua homônima mineira, a atual Além-Paraíba-MG).

O Termo foi creado pela Portaria do Governo Provincial em 5 de janeiro de 1854 e por decr. (decreto provincial)
de 18 de janeiro de 1858 foi lhe nomeado o primeiro juiz municipal e de orphãos.

O Termo fez parte da Comarca de Jacarehy ate 1872, e pela Lei (provincial) n° 46 de 6 de abril desse anno
(1872) foi creado a Comarca de S. Jose dos Campos, que abrange este e Termo de Caçapava-(SP).
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 HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO ALMANACH DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO DE 1888
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Uma HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP escrita em 1905

O Almanach de 1905

"À margem direita do (Rio) Parahyba (do Sul), numa bela e elevada planície d´onde se contemplam, de um
lado o dorso escuro da (Serra da) Mantiqueira, d´outro lado as azuladas ondulações do Serrote, ergue-se,

sempre sadia, (nota: Isto foi escrito antes do tempo dos sanatórios), e agradável, a Cidade de São José dos
Campos-SP.

Sabe-se com seguro fundamento, que este povoado foi desde 1643 um aldeamento de (índios) guaranys, de
cuja cathechese se encarregaram os (padres) jesuítas.

Desde o princípio gosou das prerrogativas de villa e foros de parochia. (nota: na verdade, isto só ocorreu 134
anos depois).

A sua invejável e admirável topografia, a uberdade de seu solo e a amenidade do seu clima, (nota: Isto foi
escrito antes do tempo dos sanatórios), cada vez mais, rocommendam esta localidade, hoje sede de importante

comarca e (sede) do 2° districto (eleitoral) federal.

A parochia limita-se ao Norte, com São Francisco Xavier do Rio do Peixe, ao Sul, com Jacarehy, a Este e
Nordeste, com Caçapava, e a Oeste e Sudoeste, com Patrocínio de Santa Isabel e Jaguary (nota: Não

conseguimos descobrir qual é esta parochia do Jaguary), ao Nordeste com Buquira (a atual Monteiro Lobato-
SP) e Sudéste com Jambeiro.

Boas vias de comunicação (nota: isto foi escrito, em 1905, 20 anos antes de construída a Estrada Velha Rio-
São Paulo), e a Estrada (de Ferro) Central (do Brasil) facilitam as relações commerciaes deste cidade com as
povoações visinhas do interior, com as capitaes federal (Rio de Janeiro-RJ) e estadual e com as principaes

cidades servidas pelas linhas ferreaes, em contacto com a Central (do Brasil).

É de esperar-se que em futuro próximo se aproveitam as condições do excelente porto de São Sebastião, e,
então, segundo vários estudos feitos, São José, forçosa e naturalmente será o ponto procurado pela importante
linha, que nos trará o commercio do Sul de Minas e os abrirá o excelente porto visinho, importantíssimo, quer

se o considere sob o ponto de vista comercial, ou estratégico. (nota: A utilização do Porto de São Sebastião-SP,
105 anos depois, ainda continua um sonho).

Trata-se hoje de dotar a cidade de um bello serviço de abastecimento d´agua potável e de esgotos; as obras se
acham muito adiantadas e pode-se predizer que estes melhoramentos virão dar incalculável desenvolvimento á
cidade, vantajosamente situada n´um local próprio para estender-se em largas ruas, avenidas, praças e tudo

mais que possa concorrer para seu embelezamento e conforto.

As cachoeiras visinhas poderão fornecer-nos todos os benefícios da electricidade. (nota: Existiram pequenas
usinas para os padrões de hoje, mas as usinas do Jaguary e de Paraibuna-SP foram inauguradas somente na

década de 1970).

Um dos melhoramentos que se impõem é aquisição de uma nova e mais ampla matriz; (nota: Isso se realizou
na década de 1930 e 1940), já existem elementos para em breve tornar-se realidade as mais belas e justas

aspirações de um povo laborioso e cathotico, por índole e educação.

Tambem se fala na construção de um elegante theatro. (nota: foi inaugurado em 1908, e, foi também
cinematographo).

O terreno está prompto. 

O nosso patriotico governo (nota: Governo do Coronel João Alves Cursino, que só seria derrubado na Revolução
de 1930 pelo Dr. Ruy Rodrigues Dória) e nossa ilustre edilidade  (nota: os vereadores que em 1905 ainda

governavam os municípios -  como o faziam aqui desde 1767 -  pouco antes de serem criados os cargos de
prefeitos municipais pela legislação paulista)  saberão secundar os louváveis esforços de um povo, que deseja,

trabalha e tem direito a concorrer com se progresso e engrandecimento á conservação e aumento do bom
nome da gloriosa pátria paulista (nota: Naquele  tempo pátria ainda era o lugar dos pais (pater) o lugar em que

nasceu, vila, município e estado, hoje, pátria, se refere apenas ao país, ao Brasil)."
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Notas: 

1- É evidente o erro de dizer que São José dos Campos-SP sempre foi vila e freguesia.

São José do Paraíba foi aldeia de índios antes de ser vila e freguesia.

2- Esperava-se, em 1905, a construção de um “elegante teatro”.  É o "Cine Theatro São José" que funcionou de
1908 até o início da década de 1940, e, estava localizado onde é, hoje, a Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo.

Na Década de 1940, foi instalada, no local em que fora o Cine Theatro São José, a Prefeitura Municipal de São
José dos Campos-SP.

páginas do "Almanach de S. José dos Campos"-SP de 1905
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 História de São José dos Campos-SP contada por Eugênio Egas em 1924  

Na  sua  monumental  obra  de  1924  “MUNNICIPIOS  PAULISTAS”,  o  Dr.  Eugênio  Egas  apresenta  um texto
semelhante ao da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP em 1881, dizendo que a vila teve vários
nomes e finalmente se chamou Vila de São José do Parahyba, parecendo então que, em 1924, ainda não havia
sido descoberta a correspondência do Capitão Mor da Vila de Jacareí-SP, o Capitão Mor Coimbra, ao Governador
da Capitania de São Paulo, o “Morgado de Matheus”, onde claramente se diz que desde 1767, a nova vila
chamava-se Vila de São José do Parahyba.

Não transcrevemos o texto do Dr. Eugênio Egas por não estar ainda em domínio público. Ele faleceu em 1956.
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História de São José dos Campos-SP contada pela Prefeitura Municipal em 1972

HISTÓRICO -  Supõe-se  que sua história  tem início  quase contemporâneo a da Capitania  de São Vicente.
Presume-se  ainda  que  tal  início  deu-se  na  segunda  metade  do  século  XVI.  Todavia  inexistem quaisquer
documentação a respeito.

Para facilitar a infiltração dos colonizadores, terrivelmente hostilizados pelos indígenas, foi sancionada a Lei (do
Rei Felipe) de 10-09-1611, que criava e regulamentava aldeias de índios, nos pontos que melhor conviesse aos
interesses do Reino. Corridos de Piratininga, os selvagens dirigiram-se ao sertão adusto e escolheram as terras
mais férteis onde melhor se abrigassem.

Entre os antigos aldeamentos, distantes de Piratininga e que vieram merecer atenções dos jesuítas, figurava
para as bandas do leste, São José, localizada no atual bairro do “Rio Comprido”, a dez quilômetros da atual
cidade. Os padres, trazendo mais alguns silvícolas, conseguiram entrar em entendimentos com os índios e
tentaram dar  vida  ao  aldeamento,  mas  pelas  desvantagens  da  sua  localização,  resolveram buscar  ponto
melhor.

De 1643 a 1660, obtiveram para os índios diversas léguas de terra, concedidas por João Luiz Mafra, cavalheiro
fidalgo  da  Casa  de  S.  Majestade,  situadas  em magnifica  planície,  onde  hoje  encontra-se  a  cidade,  cujas
escrituras foram lavradas pelo escrivão Antônio Velho de Melo, no livro 11 de Sesmaria Antigas, totalizando
quatro léguas em quadro.

Progredia a aldeia, agora denominada “Vila Nova de São José”, quando surgiram Antônio Siqueira Afonso,
descendente de Antônio Afonso, fundador de Jacareí, sua mulher Antônia Pedrosa de Moraes e Francisco João
Leme, pelo Capitão Mor Dionizio da Costa, residente em Taubaté, foram-lhes concedidas em 1650 algumas
sesmarias. Siqueira Afonso permaneceu nas imediações do aldeamento, enquanto João Leme abriu fazenda no
bairro do Jardim.

Após longos anos de um lento progredir, foi descoberta uma Taba no lugar denominado “Lavras”. Em contato
com aqueles selvagens, seus irmãos da Vila Nova São José, trouxeram de lá várias amostras de puríssimo ouro,
o que despertou a atenção dos jesuítas,  indo  explorar as  minas ali  localizadas.  Na Serra da Mantiqueira,
proximidades do Rio Peixe, ainda é hoje conhecido como “Tanque dos Índios”, um lugar alagadiço da atual
fazenda Montes Claros, nas imediações do bairro dos Lavras.

Com a expulsão dos jesuítas em 1769, alguns brancos agregaram-se aos índios, sob a direção de Araújo
Coimbra,  Capitão Mor de Jacareí,  e deram impulso ao povoado. Por ordem do Governador Geral,  D.  Luiz
Antônio de Souza Botelho Moura, a 27 de julho de 1767, pelo Ouvidor e Corregedor, Salvador Pereira da Silva,
foi criada a Vila com o nome de São José do Paraíba, sem ter sido freguesia, fato anormal que determinou
crítica ao procedimento do Governador.

A povoação teve várias denominações: Vila Nova de São José, Vila de São José do Sul e Vila de São José do
Paraíba, tendo com esta denominação, pela Lei Provincial nº 27 de 22 de abril de 1864 os foros da cidade.
Posteriormente em atenção ao seu aspecto topográfico, pela Lei Provincial nº 47 de 2 de abril de 1871, teve
seu nome mudado para São José dos Campos.

 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA – Pertenceu a Comarca de São Paulo até 27 de julho de 1833; a
Segunda Comarca de São Paulo de 1833 a 1852; a Comarca de Jacareí de 1852 a 1872.

O termo foi criado por portaria do Governador Provincial de 5 de janeiro de 1854. Criada a Comarca pela Lei
Provincial Paulista nº 46 de 6 de abril de 1872, abrangendo a termo de Caçapava.

Segundo as divisões territoriais de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937 e o quadro anexo ao
Decreto-Lei Estadual nº 9.073, de 31 de março de 1938, o termo judiciário, único da Comarca de São José dos
Campos, compôs-se apenas do município deste nome. Pela Lei Estadual Paulista nº 233, de 24 de dezembro de
1948, passou a constituir os termos de São José dos Campos e Monteiro Lobato. Pela Lei nº 8.050 de 31 de
dezembro de 1963, foi elevada a Comarca de 4ª Entrância compondo-se de três varas.

O território foi desmembrado do termo da antiga Vila de Jacareí, verificando-se a criação do distrito por Ordem
de 3 de novembro de 1768. A sede municipal foi elevada a categoria de cidade por força da Lei Provincial nº 27
de 22 de abril de 1864 e recebeu, pela Lei Provincial nº 47 de 2 de abril de 1871 a denominação de São José
dos Campos.

Conforme as divisões administrativas de 1911 e 1933, o município se compôs dos distritos de São José dos
Campos e São Francisco Xavier. Nas divisões territoriais de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de
1937, foi acrescido dos distritos de Buquira, Eugenio de Melo e Santana do Paraíba.
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No quadro anexo ao decreto Estadual nº 9.073 de 31 de março de 1938, vigente no quinquênio 1939/43, figura
com 4 distritos: Buquira, Eugênio de Melo, São Francisco Xavier e São José dos Campos, este subdividido em 2
zonas, denominadas São José dos Campos, e Santana do Paraíba.

Por força do Decreto Lei Estadual nº 14344 de 30 de novembro de 1944, que fixou o quadro territorial, em
vigor no período de 1943/45, a 1ª zona distrital: São José dos Campos, e a 2ª zona distrital  Santana do
Paraíba, passaram a serem o 1º e 2º subdistritos respectivamente.

O decreto  Estadual  nº  7007 de 12 de março  de 1935,  deu-lhe  a  categoria  de  Estância  Climatérica  e  de
Repouso.  A  Lei  Orgânica  dos  Municípios,  (nº  1  de  18/11/1947),  atribuiu-lhe  a  categoria  de  Estância
Hidromineral Natural, a qual mantém na atualidade.

Pela Lei Estadual Paulista nº 233 de 31 de dezembro de 1948, perdeu o distrito de Buquira, que foi elevado a
município com o nome de Monteiro Lobato-SP.

Atualmente constitui-se de 3 distritos: Eugênio de melo, S. Francisco Xavier e S. José dos Campos, sendo que
este com 2 subdistritos: 1º - São José dos Campos e 2º - Santana do Paraíba.

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP CONTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 1977

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/sao-jose-dos-campos-sp---1977---
pela-prefeitura-municipal/

 

 

  

 

Para entender melhor a História do Município de São José dos Campos-SP, no Brasil, entendendo melhor como
eram as aldeias, freguesias, vilas, municípios, termos, cidades, e, comarcas, de antigamente, e, de hoje, leia:

https://capitaodomingos.files.wordpress.com/2008/01/a-administracao-local-em-portugal-e-no-brasil-dezoito-
abril.pdf

 E leia:
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  A História de São José dos Campos-SP contada pelo     SEADE  

 

Nota1 : O Seade dá Buquira como sendo desmembrado de Taubaté-SP, mas a lei n° 149, de 1880, que criou o
Município de Buquira, hoje Monteiro Lobato-SP, não declara de qual município o Buquira foi desmembrado.

Nota 2: O Almanach Litterario, (ver abaixo), dá, em 1872, Buquira, a atual Monteiro Lobato-SP, pertencendo a
São José dos Campos-SP. 

Nota 3: A palavra Município só passou a ser usada no Século XIX, no Brasil. Em Portugal, Município é a
Administração  local  da  circuncisão  administrativa  chamada  Concelho,  o  qual  se  divide,  ainda  hoje,  em
freguesias.

Nota  4: Não é  tão  anormal  como o  Seade diz  sobre  São José  dos Campos-SP ter  sido  vila  antes de ser
Freguesia. A Vila de São Paulo-SP só teve criada a sua freguesia (da Sé) em 1591, décadas depois de criada a
Vila. Os assentos de casamento e batismo da Sé da Vila São Paulo-SP começam neste ano de 1591.

 

Nota 5: O que é um Distrito de Paz: 

Somente com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, acontece a separação da Igreja do Estado,
passando as vilas e cidades a serem divididas, não mais em freguesias, mas em "Distritos de Paz", os quais,

até hoje, têm um Juiz de Paz, mas com funções limitadas. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê eleições diretas para Juiz de Paz, mas até hoje não houve
regulamentação para isto. 

No Estado de São Paulo, no início do Século XX, primeiro se criava um Distrito Policial, (chefiado por um
subdelegado), que eram subdivididos em quarteirões chefiados por inspetores de quarteirão. Nestes distritos

policiais, criava-se, posteriormente, um de Distrito de Paz. 

A palavra "Distrito", em Portugal, tem outro significado, são os governos regionais (a Administração Civil - o
Governo Civil). 

A Palavra freguesia não se usa mais no Brasil: Hoje se diz Paróquia, e, a paróquia não é no Brasil uma divisão
administrativa como era a freguesia. Uma Freguesia podia ter várias capelas a ela subordinadas. 

 

 

Exemplo de Elevação de um Distrito Policial (Eugênio de Melo e outros) à categoria de Distrito de Paz:

 DECRETO N° 6.638, DE 31 DE AGOSTO DE 1934

Eleva a districtos de paz, os districtos policiaes de Eugenio de Mello, Villa Robert, Indiana, Borá e Villa Dulce -
Eleva a categoria de municipio, o districto de paz de São José do Morro Agudo e dá outras providencias.

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, Interventor Federal no Estado de São Paulo, usando das
attribuições que lhe são conferidas, pelo decreto federal n°. 19.398, de 11 de novembro de 1930,

considerando que em vista do desenvolvimento de alguns districtos policiaes ha conveniencia em eleva-los a
districtos de paz;

Decreta:

Art. 1.° - Ficam elevados a districtos de paz, com as suas actuaes divisas, os seguintes districtos policiaes:

Eugenio de Mello, do municipio e comarca de São José dos Campos; 
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 Exemplo 2:  

LEI N.1.945, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1923 - Cria o dístricto de paz de Santa Cruz da Esperança, com séde no
actual dístricto policial de igual nome.

 

 Nota 6:

Divisão Administrativa de São José dos Campos-SP, em 2016:

São José dos Campos-SP conta, atualmente, com 3 distritos de paz que correspondem também os 3 distritos
administrativos:

- O Distrito sede do Município, com o subdistrito de Santana do Paraíba (que já foi distrito),

- O Distrito de Eugênio de Melo e,

- O Distrito de São Francisco Xavier.

 

 

 

Em 1944, tinha São José dos Campos-SP a cidade e três vilas:
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NO SITE DO SEADE:

HISTÓRICO DA FORMAÇÃO da Vila e do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

 

Histórico:
Antigo aldeamento dos índios guaianases, fundado, na segunda metade do século XVI, pelo Padre São José de
Anchieta.
Mais tarde, entre 1646 e 1660, foi mudado para o lugar em que hoje está a 10 quilômetros do primitivo, no
Município de Jacareí-SP.

Vila: Por Ordem de 27-7-1767, com a denominação de São José do Paraíba e
território  desmembrado  da  vila  de  Jacareí-SP.
Na criação desta vila, deu-se  o fato anormal de ter passado de aldeia de
índios a Vila, e, só depois desta ereta, ser criada a freguesia pela Ordem de
3-11-1768.
Lei 47 de 2-4-1871, mudou-lhe a denominação para São José dos Campos.

 

Freguesias/Distritos de Paz

1767  a
1863

-
São José do Paraíba

1864  a
1868

-
São José do Paraíba e Igaratá (5)

1869  a
1892

-
São José do Paraíba, e, depois de 1872, São José dos Campos

1893  a
1933

-
São José dos Campos e São Francisco Xavier (1)

1934 - São José dos Campos, São Francisco Xavier e Buquira (2)

1935  a
1938

- São José dos Campos, São Francisco Xavier, Buquira, Eugênio de Melo (3) e Santana do 
Parnaíba (4)

1939  a
1948

- São José dos Campos [1a zona - São José dos Campos e 2a zona - Santana do Parnaíba]
Buquira, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier

1949  a
2000

- São José dos Campos [1o sub - São José dos Campos e 2o sub - Santana do Parnaíba]
São Francisco Xavier e Eugênio de Melo
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Histórico da formação, incorporação e desmembramento dos distritos de:

 (1) São Francisco Xavier

 Distrito: Lei 59 de 16-8-1892, no bairro do mesmo nome.

(2) Buquira

 
Incorporado:  Decreto  6448  de  21-5-1934,  que  extinguiu  o  Município  de  Buquira.
Desmembramento: Lei  233 de 24-12-1948,  passou a formar o novo Município de
Monteiro Lobato.

(3) Eugênio de Melo

 
Distrito: Decreto 6638 de 31-8-1934, com as divisas do distrito policial do mesmo
nome.

(4) Santana do Parnaíba

 
Distrito:  Decreto  6739  de  3-10-1934,  com  sede  na  povoação  do  mesmo  nome.
No quadro anexo ao decreto 9775 de 30-11-1938, aparece como 2azona do distrito
sede e no quadro anexo ao Decreto-Lei 14334 de 30-11-1944, como 2o subdistrito

(5) Igaratá (ex-Nossa Senhora do Patrocínio de Santa Isabel)

 
Freguesia: Lei 24 de 19-4-1864, com a capela de Nossa Senhora do Patrocínio, que
pertencia  ao  Município  de  Santa  Isabel.
Desmembramento: Lei 64 de 9-5-1868, transferida para o Município de Santa Isabel.

 

 HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

 

Histórico

Freguesia: Lei  40  de  25-4-1857,  com  o  antigo  bairro  de  Nossa  Senhora  do  Bom
Sucesso,  no  Município  de  Taubaté,  com  o  nome  de  Buquira.
Lei  149  de  26-4-1880,  elevou-o  à  município.
Decreto 6448 de 21-5-1934, reduziu-o à distrito de paz, incorporando-o ao
Município  de  São  José  dos  Campos.
Lei 233 de 24-12-1948, mudou-lhe o nome para Monteiro Lobato.

 Lei 233 de 24-12-1948. Instalado a 1-1-1949.
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Município:

 Distritos
1949  Monteiro  Lobato
1954 a 2000 - Monteiro Lobato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Século XVI???  

      Existimos desde o Século XVI?     

Não foi descoberto, até hoje, documento algum pelo qual se possa saber quando se criou a Aldeia de São José
do Paraíba.

Sabe-se, ao certo, que a Aldeia de São José é mais antiga que a Vila de Jacareí-SP (de 1651), Taubaté-SP (de
1635), e, Guaratinguetá-SP (de 1651), e, provavelmente, sendo mais antiga que a Vila de Sant´Ana de Mogy
Mirim, fundada, no final do século XVI, e, erecta em vila, em 1611, (a atual Mogi das Cruzes-SP).
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Nota: Nas Actas da Câmara da Villa de São Paulo, (que sobreviveram desde as de 1555 e foram publicadas em
1914 e seguintes anos), existem muitas informações sobre as aldeias da Capitania de São Vicente, porém, não
encontramos, ainda, referências à Aldeia de São José.

Sobre a Aldeia de São José, não existe nenhum documento no Arquivo da Cúria da Arquidiocese de São Paulo,
na Rua Nazaré, em São Paulo-SP.

Porém, pode existir documentos no Arquivo da Cúria da Arquidiocese do Rio de Janeiro-RJ, (na época chamado
Cartorio Ecleziastico do Rio de Janeiro), ou, quem sabe, no Arquivo da Cúria da Arquidiocese da Cidade de
Salvador-BA, a mais antiga diocese do Brasil, onde pode existir a autorização para a ereção da Capela da Aldeia
de São José do Paraíba.

Com um documento deste tipo, então, se descobriria o ano exato de sua fundação.

Também é possível que exista algo sobre a criação da capela, no Arquivo Ultramarino em Lisboa, Portugal, no
acervo da Mesa de Consciência e Ordens, que autorizava a criação de capelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO XVII 

As 11 aldeias criadas da Capitania de São Vicente-SP     

As duas aldeias mais distantes da Vila de São Paulo-SP eram a Aldeia de São Joaõ de Peruíbe e a Aldeia de São
José 

A Aldeia de Peruíbe passou, depois de 1624, a integrar a Capitania de Itanhaém 
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São José dos Campos-SP surgiu como uma das 5 antigas aldeias indígenas, (também chamadas FAZENDAS e
RESIDÊNCIAS), fundadas pelos padres jesuítas, (da Companhia de Jesus), ao redor da Vila de São Paulo de
Piratininga, e, por eles administrados.

Os índios, da Aldeia de São José, eram guaianazes.

No Vale do Rio Paraíba do Sul, a nordeste da Vila de São Paulo, (antigamente dizia-se que era NORTE),
a Aldeia de São José estava localizada próximo ao Rio Comprido, a dez quilômetros de onde hoje se situa o
centro da Cidade.

Nota: Exemplo: A atual Estação Roosevelt, no Bairro Brás, na Cidade de São Paulo-SP, era chamada Estação
do Norte, pois, nela, chegavam os trens vindos do Vale do Paraíba e da Cidade do Rio de Janeiro-RJ.

A Aldeia de São José, situada na atual divisa de São José dos Campos-SP com Jacareí-SP, foi, portanto,  BOCA
DO SERTÃO, o último lugar povoado a leste da Capitania, até surgir, na Capitania de Itanhaém, em 1635, o
arraial do Taobaté, (a atual Taubaté-SP), o qual foi erecto em vila, em 1645, e, que se tornou a nova  Boca do
Sertão, logo depois, substituído pela atual Guaratinguetá-SP, em 1651. E, por décadas, a Boca do Sertão (das
Minas) foi o arraial de Piedade, depois freguesia, a atual Lorena-SP. Ver abaixo.

 

As outras 4 aldeias dos padres jesuítas na Capitania de São Vicente:

- Caypucuiba, Carapucuyba, (a atual Carapicuíba-SP, no local, onde, hoje, existe o Distrito chamado "Aldeia de
Carapicuíba"),

- Nossa Senhora do Rosário do Mboy, (a atual Embu-SP); na versão do Coronel Arouche de Toledo Rondon, foi
criada pelos padres jesuítas; outra versão dá conta que a Aldeia do Mboy foi criada pelo Bandeirante Fernão
Dias Paes Leme, o moço, 

- Tapecyrica, Itapecerica, (a atual Itapecerica da Serra-SP), onde há o bairro rural "Aldeinha", e,

- Itaquacetuba, Taquaquecetyba, (a atual Itaquaquecetuba-SP).

 

As Aldeias da Câmara da Vila de São Paulo

Existiram, também, outras seis aldeias, administradas por capitães nomeados pela Câmara da Vila de São
Paulo, e, depois, pelo Governo da Capitania de São Vicente, (depois de 1681 dita Capitania de São Paulo):

- Aldeinha da Escada - Nossa Senhora da Escada, (hoje, bairro rural no atual Município de Guararema-SP); a
Igreja de Nossa Senhora da Escada, está preservada em seu estado original. 

- Nossa Senhora da Conceição dos Índios Guarulhos, (também ditos Guaramimis), a atual Guarulhos-SP,
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- Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, (o atual Distrito de Pinheiros, do Município de São Paulo),

- Maruiri-Maroery, Baruery, que sempre foi a maior das aldeias, (a atual Barueri-SP), 

- Ururaí, e, depois, dita São Miguel do Ururái, povoada por índios emigrados da vizinha Aldeia de Itaquacetuba-
SP em 1622, em uma versão, e, em outra versão, emigrados do local onde se instalou a Vila de São Paulo, (é,
hoje, o atual Distrito de São Miguel Paulista, do Município de São Paulo).

No século XVI, o principal de Ururái, Piquerobi, casou suas filhas com portugueses pioneiros. Assim, descendem
de Piquerobi grande parte dos paulistas, e,

- Pero-Yg,  (Rio dos Tubarões), São João de Peruíbe, na Marinha (a atual Peruíbe-SP, no Litoral Sul Paulista).
Essa Aldeia, depois de 1624, passou a pertencer à Capitania de Itanhaém. 

(nota: Não confundir Pero-Yg com Iperoige, a atual Ubatuba-SP).

As aldeias dos Pinheiros e de São Miguel do Ururái foram formadas por índios que, antes, habitavam o local
onde se instalou, por ordem do Governador-Geral do Estado do Brasil, Mem de Sá, (em visita histórica à
Capitania), a Vila de São Paulo de Piratininga, em 1560, junto ao Colégio dos Padres Jesuítas, construído em
1554.

Instalada no alto da colina que fica entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, (de frente ao penhasco que dá
para Várzea do Carmo), a nova vila ficava, por isto, em local muito mais seguro para defender-se de ataque
dos índios. 

Leia o livro "Os Feitos de Mem de Sá - Governador do Brasil", escrito em latim, e, hoje, traduzido para o
português, (De Gestis Mendi de Saa  Praesidis in Brasillia), pelo Padre São José de Anchieta.

Os habitantes da nova Vila de São Paulo vieram da Vila de Santo André da Borda do Campo, criada em 1553, e,
cujo principal era João Ramalho, e, que foi extinta, em 1560.

Estas aldeias mantinham contato com a Vila de São Paulo, foram administradas por um "administrador" e/ou
um "capitão", e, mais tarde, pela "Diretoria Geral de Índios" da Capitania de São Paulo criada após o Alvará de
1775 como vimos acima, e,  tornaram-se vilas, e, atualmente são municípios do Estado de São Paulo, exceto a
Aldeia de São Miguel do Ururái, (hoje chamada São Miguel Paulista), e, a Aldeia dos Pinheiros, que, atualmente,
são distritos administrativos e distritos de paz do Município de São Paulo.

A ideia era manter os índios sob a proteção da Coroa Portuguesa, (da qual todos os portugueses do Brasil eram
súditos), nestas aldeias, onde seriam catequizados pelos padres jesuítas, que foram para o novo continente,
obedecendo o mandamento:

"Ide e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. - Fazei discípulos em todas as Nações." 

Leia o livro, que melhor explica essa ideia, foi escrito pelo padre jesuíta Manuel da Nóbrega: Diálogo sobre a
Conversão do Gentio.

A partir de 1643, o que havia restado da Aldeia de São José foi transferida, do Rio Comprido, para, onde é hoje,
a Praça do Padre João Guimarães, antiga Praça João Pessoa, no centro da Cidade de São José dos Campos-SP,
local mais adequado para a aldeia, mais alto, não sujeito a enchentes. 

Nota 1: Esta versão, a mais conhecida, da nova aldeia, em 1643, na atual Praça do Padre João, antiga Praça
João Pessoa, no centro de São José dos Campos-SP, esbarra no fato de que, em 1640, três anos antes, os
paulistas, na época ditos vicentinos, tinham expulsados os padres jesuítas da Capitania de São Vicente.

Os padres jesuítas só voltaram à Capitania de São Vicente em 1653 (a qual, depois de 1681, passou a ser
chamada de Capitania de São Paulo).

O Site do SEADE, mostrado acima, situa a data da transferência da Aldeia de São José entre 1646 e 1660.

Nota 2 sobre a Aldeia de São João de Queluz, (a atual Queluz-SP), criada já no tempo da Capitania de São
Paulo:

O Coronel Toledo Rondon da conta que a Aldeia de São João de Queluz foi fundada no tempo dele, em 1800,
como Diretor Geral de Índios, porém, o Frei Gaspar da Madre de Deus já falava de uma Aldeia de Queluz anos
antes.
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Não confundir a Aldeia de São João de Queluz com a Vila de Queluz (a atual Conselheiro Lafaiete-MG).

A Aldeia de São João de Queluz foi erecta em vila em 1842.

Em geral, os santos padroeiros (oragos) das aldeias foram mantidos até hoje. Exemplo: A Igreja Matriz de
Embu-SP é dedicada a Nossa Senhora do Rosário.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fim tiveram as velhas aldeias da Capitania de São Vicente?

A Aldeia de São José do Paraíba foi a única aldeia da antiga Capitania de São Vicente elevada à categoria de
vila, pelo Morgado de Mateus, Governador da Capitania de São Paulo, seguindo ordens do Rei Dom José I, que
ordenara que todas as 11 aldeias fossem elevadas à vila.

As 10 outras aldeias levariam séculos para serem elevadas à categoria de município:
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- Aldeia de Tapecyrica: Município de Itapecerica da Serra-SP em 08/mai/1877

- Aldeia dos Índios Guarulhos: Município de Guarulhos-SP em 24/mar/1880

- Aldeinha da Escada: Município de Guararema-SP em 03/jun/1898

- Aldeia de Maroery, que sempre foi a maior das aldeias: Município de Barueri-SP em 24/dez/1948

- Aldeia de Taquaquecetyba: Município de Itaquaquecetuba-SP em 30/dez/1953

- Aldeia do Mboy: Município de Embu das Artes-SP em 18/fev/1959

- Aldeia de Peru-Yg: Município de Peruíbe-SP em 18/fev/1959

- Aldeia de Caypucuiba: Município de Carapicuiba-SP em 28/fev/1964

A Aldeia dos Pinheiros e a de São Miguel do Ururái, (a atual São Miguel Paulista), são, hoje, distritos de paz e
distritos administrativos do Município de São Paulo-SP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Aldeia de São José do Paraíba no Termo da Vila de Jacareí, e, seus pioneiros 

A Aldeia de São José, a partir de 1653, passa a pertencer ao Termo da Vila de Jacareí-SP, criada naquele
ano, e, desmembrada da Vila de Mogi das Cruzes-SP, (na época, chamada Villa de Sant'Anna das Cruzes de
Mogy Mirim, ereta em vila em  de 16891611), que pertencia à Capitania de São Vicente.
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Deve-se ter bem claro, portanto, que a Aldeia de São José do Paraíba é mais antiga que a Vila de Jacareí-SP, e,
seria a primeira povoação que os portugueses edificaram no Vale do Rio Paraíba do Sul e o atual Litoral Norte,
região esta, hoje, chamada de Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

A  Aldeia  de  São José  estava,  portanto,  situada nos limites  da Capitania  de  São Vicente  com a Capitania
de Itanhaém, (depois de 1689, dita Capitania do Conde da Ilha do Príncipe), a qual compreendia o restante do
Vale do Paraíba Paulista, e, seguia até Angra dos Reis-RJ, e que compreendia, também, parte do Litoral Sul
Paulista. 

Vizinhas à Aldeia de São José, na Capitania do Itanhaém, existiam as vilas de Taubaté-SP e de Guaratinguetá-
SP. Vilas criadas pela Condessa de Vimieiro para garantir sua posse sobre esta região.

Do lado da Capitania de Itanhaém, a Aldeia de São José divisava com a Vila de São Francisco das Chagas do
Taubaté-SP.

Na década de 1650, foram concedidas várias sesmarias, para pioneiros, próximas à Aldeia de São José, no
Termo da Vila de Jacareí-SP, para o seu , e, onde a Aldeia de São José estava inserida. 

Eugênio Egas diz que esses pioneiros edificaram uma capela em louvor a São José Operário por volta de 1650,
edificada, provavelmente, pelo sesmeiro pioneiro Ângelo de Siqueira Afonso e sua esposa, mas é possível que
fosse só uma reforma do edifício, e, que a primitiva capela tenha sido construída pelos padres jesuítas. 

Estas Sesmarias estão registradas nos "Livros de Sesmarias Antigas", volumes X e XI, onde aparecem, várias
vezes, a Aldeia de São José com a denominação de "Vila Velha". 

É importante transcrever estes assentos de sesmarias, pois, dão descrição do local.

Nota 1: Uma explicação para a Aldeia de São José chamar-se "Vila Velha" seria que inicialmente a Vila de
Jacareí-SP fosse ali, e, depois, transferida para o seu local atual, como aconteceu com várias povoações no
Brasil que foram transferidas de local. 

Não há registro sobre isto, porém. Em todo caso, é totalmente errado, historiadores de São José dos Campos-
SP dizerem que era a Vila de São José, criada em 1767, que se chamou "Vila Velha"; isso não: O nome "Vila
Velha" ocorreu, 120 anos antes, por volta de 1650. 

Seu mais  importante  sesmeiro  foi  o  Bandeirante  Francisco  João Leme, que depois  passou para a  Vila  de
Guaratinguetá-SP, e, depois, para a Capitania do Espírito Santo, onde se uniu à principal família capixaba, os
Vasconcelos.

O velho Francisco João Leme é homenageado, também, dando nome a uma escola estadual de São José dos
Campos-SP, a "E.E. Francisco João Leme".

Ver:

http://www.escol.as/francisco-joao-leme-35013638  

É desse pioneiro, Francisco João Leme, que se conta que, seu pai, o velho Manoel João Branco levou um cacho
de banana de ouro para o Rei de Portugal.

Uma lenda dos tempos dos jesuítas perdura até hoje:

Acredita-se existir um túnel que saia da antiga capela dos padres jesuítas, de localização incerta na atual Praça
do Padre João (não se sabendo em que lugar da praça ficava a dita capela) e que ia até o Banhado, e, que
neste túnel estava um tesouro escondido.

Em  1681,  ocorreu  uma  reviravolta  na  conturbada  disputas  entre  os  herdeiros  do  primeiro  donatário  da
Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Sousa:

A Vila de São Paulo passa a ser a cabeça da Capitania de São Vicente (à qual a Jacareí-SP e a Aldeia de São
José pertenciam), passando a chamar-se Capitania de São Paulo, e, a Vila de São Vicente-SP passa a ser a
Cabeça da Capitania de Itanhaém.

A partir de 1689, a Capitania de Itanhaém passou a chamar-se Capitania do Conde da Ilha do Príncipe. A esta
capitania pertenciam as atuais Taubaté-SP e Guaratinguetá-SP.
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Nota 2: Hoje não se usa mais a palavra "Cabeça". Usa-se, hoje, a sua equivalente em latim: Capital.

 

 

 

 

 

 

 

 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP na Divisão Eclesiástica do Brasil

A quais dioceses, e, a quais arquidioceses pertenceu, e, pertence São José dos Campos-SP?

Quando surgiu, (na hipótese de ter sido criada antes de 1575), a capela da Aldeia de São José pertencia à
Diocese de São Salvador da Bahia, (criada em 25/fev/1551).

Depois, passou a pertencer à Prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro-RJ, criada em 19/jul/1575, e, elevada
à categoria de diocese em 16 de novembro de 1676.

Depois, passou a pertencer à Diocese de São Paulo-SP, (criada em 06/dez/1745).

Quando, foi criada a Freguesia de São José, em 1769, esta ficou subordinada à Diocese de São Paulo.

Depois, a Paróquia de São José , a Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso do Buquira, (da atual Monteiro
Lobato-SP), passaram a pertencer à Diocese de Taubaté-SP, (criada em 07/jun/1908).

E, finalmente, as atuais mais de 30 paróquias de São José dos Campos-SP passaram a pertencer à Diocese de
São José dos Campos-SP, (criada em 30/jan/1981), que pertence à Arquidiocese de Aparecida-SP.

 

 

 

Exemplo de elevação de uma capela à freguesia no Império do Brasil

LEI N. 11, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1841.

52



Rafael Tobias de Aguiar, Presidente etc. 
Art. 1.º - Fica erecta em freguezia a capella curada de Santa Branca do municipio da villa de Jacarehy: o 
presidente da provincia lhe marcará limites. 
Art. 2.º - Ficam revogadas as disposições em contrario.

(nota: Durante o Império do Brasil (1824-1829), estas freguesias criadas pelo governo não necessariamente se
tornavam paróquias da Igreja Católica, para isto era preciso confirmação eclesiástica, e, em alguns casos, o
Bispo da região não confirmava, por ver que a criação era meramente por motivos políticos, não havendo
necessidade nem recursos para manter um vigário no local.)

 

 

  

A quais freguesias pertenceu a Capela de São José Operário da Aldeia de São José?

Antes da criação, em 1653, da Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Jacareí-SP, a freguesia
mais próxima da Aldeia de São José do Paraíba estava localizada na atual Mogi das Cruzes-SP, a Freguesia
de Sant'Anna de Mogy Mirim, sendo ignorada a data em que foi criada esta freguesia, hoje chamada Paróquia
Catedral Diocesena Sant´Ana.

Quando a Aldeia de São José foi  elevada à categoria de vila,  o reverendo vigário de Jacareí-SP, que era
responsável pela capela da Aldeia de São José, era o Padre  Leonardo José de Moura.

De 1653 até 1769, a capela dos padres jesuítas na Aldeia de São José pertencia à Freguesia, (hoje se diz
paróquia), de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Jacareí-SP.

A Aldeia de São José não pertenceu à Freguesia de São Francisco das Chagas do Taobaté, (da Vila de Taubaté-
SP), porque esta ficava na Capitania de Itanhaém-SP.

Em 1768, é criada a Paróquia de São José Operário, a qual foi desmembrada da Paróquia de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição de Jacareí-SP.

Nota: Existiram, portanto, livros de casamento, óbitos e de batismos na Paróquia São José Operário desde
1769, quando foi instalada a nova freguesia, porém, Alfredo Moreira Pinto diz que, desde 1747, exsitia livro de
batismos da capela de São José Operário, o que deve se tratar de um livro de batismo de capela curada, o que
é raro; o normal é os assentos de batizados serem lançados nos livros da Igreja Matriz (de Jacarei-SP), como
"Batizados em capelas filiais".

Hoje, estão perdidos, os livros das primeiras décadas da Paróquia São José Operário. Ver abaixo.

A segunda paróquia na zona urbana de São José dos Campos-SP, Paróquia de Sant´Ana, só seria criada no
século XX.

Estes acentos eram os documentos pessoais da época: Tornados obrigatórios pelo Sacro Concílio Tridentino, em
1563, os registros de batismos e casamentos equivalem, e, têm, hoje, o valor legal de registros de nascimento,
casamento, testamentos e de óbitos.

“O registo dos baptismos e dos casamentos “em livro próprio” só passou a ser obrigatório a partir de 1563 (por
força  de  uma  norma  da  24ª  sessão  do  Concílio  de  Trento),  muito  embora  numerosas  paróquias  já  o
praticassem anteriormente.”

Hoje, estes documentos são feitos pelos atuais Cartórios de Registro Civil, criados no Brasil em 1888.

Ver mais sobre certidões e assentos em:

http://capitaodomingos.com/0-0-certidoes-so-com-certidoes-temos-certeza/  

 População das vilas da Capitania de São Vicente no ano de 1674
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As 10 mais populosas vilas da Capitania de São Vicente em 1674 (dados aproximados, contando-se os brancos,
e, os índios de várias das 10 aldeias da Capitania de São Vicente):

Ainda não conseguimos dados sobre as Vilas da Capitania de Itanhaém.

1. São Paulo: 18.800 (Improvável)

2. Santana de Parnaíba: 3.680

3. Santos: 1.150

4. Itu: 770

5. Sorocaba: 640

6. Jundiaí: 400

7. Mogi das Cruzes: 350

8. São Vicente: 250

9. São Sebastião: 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO XVIII
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A DESCOBERTA do OURO em MINAS GERAIS no Brasil     

Toda a região do Vale do Paraíba Paulista sofreu um esvaziamento populacional, com as descobertas do ouro
nas "Minas Gerais dos Goitacazes", “Sertão da Manducaya”, a partir de 1692, por taubateanos (naturais ou
habitantes da Vila de Taubaté-SP, da Capitania de Itanhaém-SP, a qual, naquela época, 1692, era chamada de
Capitania do Conde da Ilha do Príncipe).

A descoberta do ouro foi possível graças à instalação da Vila de Guaratinguetá-SP, em 1653, que, a partir dela,
saídos da atual Lorena-SP, (ver mapa abaixo), pela Garganta do Embaú, na atual Cruzeiro-SP.

Os bandeirantes acharam a passagem, e, liderados pelo Bandeirante Fernão Dias Paes Leme, (o velho), abriram
o Caminho para o Sertão das Minas.

O Caminho  para  o  Sertão  das  Minas  aproveitava  uma  velha Trilha  dos  Índios,  um caminho  mais fácil  de
transpor a Serra da Mantiqueira.

 

 

 

 

 

 

 

Como era o VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL no início do Século XVIII
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O Caminho Velho que começava na Freguesia da Piedade, (a atual Lorena-SP), que era a Boca do Sertão na
época, era usado pelos paulistas e valeparaibanos, (taubateanos), para irem para o Sertão das Minas, (o atual
Estado de Minas Gerais).

O Caminho Novo direto do Rio de Janeiro para as Minas foi construído porque havia muitos navios piratas entre
a Cidade do Rio de Janeiro e a Vila de Parati-RJ que atacavam os navios.

Piedade, a atual Lorena-SP, era o ponto de encontro dos caminhos vindos da Vila de São Paulo e de Parati-RJ,
onde os navios ancoravam, e, os viajantes seguiam pela Serra do Facão acima até Piedade.

É possível por esse mapa ter uma visão do que era o Vale do Paraíba, no tempo do ouro e do povoamento do
Sertão das Minas Gerais dos Cataguases por paulistas, taubateanos, e, por valeparaibanos em geral:

A História Antiga das Minas Gerais é a história dos valeparaibanos descobrindo ouro e povoando um território
que fazia parte da Capitania de São Paulo a partir de 1709.

Todo o território das Minas do Ouro  que contava com dezenas de freguesias criadas a partir de 1696, a rigor,
 pertencia à última Vila do Vale do Paraíba, a Vila de Guaratinguetá-SP, a qual até 1709, pertencia à Capitania
do Conde da Ilha do Príncipe, antiga Capitania de Itanhaém.

De 1709 até 1720, as Minas Gerais pertenceram à Capitania de São Paulo, agora uma capitania pertencente à
coroa.

 

 

 

Mapa da região da Vila de São Paulo, o Vale do Rio Paraíba do Sul e Sertãos das Minas no século XVIII
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O Mapa mostra uma estrada indo de São Paulo-SP até Piedade, a atual Lorena-SP, (Boca do Sertão na época),
ali se encontrando com uma estrada que vindo de Paraty-RJ  e que passava por  Facão (a atual Cunha-SP). De
Piedade seguia o caminho velho até as Minas. 

Em 1714, já existia o Caminho Novo que ia direto do Rio de Janeiro-RJ para as Minas.  Mas o caminho de
Paraty-RJ, (sujeito a ataques de piratas aos navios que iam do Porto do Rio de Janeiro-RJ até o porto de
Paraty-RJ), não foi abandonado. Como mostramos abaixo, Rolim de Moura, primeiro governador da Capitania
do Mato Grosso, em 1749, passou por ele.

O mapa abaixo é posterior a 1705 posto que já existia Pindamonhangaba-SP como vila (assinalada com uma
"casinha" que significa que é vila).

Este mapa mostra o Caminho de São Paulo para as Minas, passando por Mogi das Cruzes-SP, Escada, a atual
Guararema-SP, Jacarai (com "A"), Taubaté-SP, Pindamonhangaba-SP, Guaratinguetá-SP, e, Piedade, a atual
Lorena-SP, que era, então, Boca do Sertão, isto é, a última povoação antes de se entrar no sertão.

Há uma variante da estrada, que, vinda de Jacareí, passa pela Aldeia de São José do Paraíba, em curva, e,
volta para a estrada que segue para Taubaté-SP.

Destacamos, com um círculo a lápis, no mapa, a Vila de São José e a Vila de Jacareí-SP.

No mapa, a Aldeia São José é ainda marcada com um "°" como também as demais aldeias que aparecem no
mapa, e mais Piedade e Facão (a atual Cunha-SP).

As vilas de Mogi das Cruzes, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, (todas do atual Estado de
São Paulo), são identificadas com uma "casinha", símbolo de vila no mapa; só um ano depois do mapa, em
1767, que a Aldeia de São José se tornaria vila, assim como Facão, a atual Cunha-SP, esta em 1769.

Aparecem, no mapa, as aldeias de Conceição, Escada, São Miguel, Mboy, Carapicuíba e a de Itapecerica.

Piedade, que, na época era Boca do Sertão, é a atual Lorena-SP, de onde partia o Caminho Velho da Piedade,
para o Sertão das Minas do Ouro.

A "Caxoeyra Grande", no Rio Paraíba do Sul, fica onde hoje está situada a Cidade de Cachoeira Paulista; o
Arraial  da Cachoeira tornou-se freguesia em 1876, e, foi  PONTA DE TRILHO, pois, no Porto da Cachoeira,
encontraram-se, na década de 1870, a ferrovia vinda de São Paulo com a ferrovia vinda do Rio de Janeiro; a
Freguesia da Cachoeira foi PONTA DE TRILHO das duas ferrovias.

Não aparece Caçapava Velha no mapa, a qual surgiu, em 1705, fundada em terras do Capitão Tomé Portes Del
Rey.

Aparece Pindamonhangaba que é do mesmo ano de 1705.

Facão é Cunha-SP - (No mapa, Facão não aparece exatamente no lugar em que Cunha está instalada, hoje,
mas muito próximo do atual local)

No atual "litoral norte paulista" existiam apenas as vilas de São Sebastião-SP e Ubatuba-SP.

57



Este mapa mostra o Caminho para o Sertão das Minas do Ouro, que iniciava em Piedade do Hepacaré -
Guaipacaré, (a atual Lorena-SP), em direção às Minas de Ouro, passando pela Garganta do Embaú, na atual
Cruzeiro-SP.

Quando se construiu um caminho direto do Rio de Janeiro-RJ para as Minas Gerais, o Caminho que se iniciava
em Lorena-SP, passou a se chamar "Caminho Velho".

Este caminho era o que vai para as Minas Gerais mais facilmente, enfrentando-se menos serras, e, fica mais ou
menos onde, hoje, passa a Rodovia SP-058 e a SP-052, que liga Cruzeiro-SP à Divisa com MG, depois segue
pelos vales do Morro do Cachumbu - Um dos arraiais do Cachumbu, (hoje se diz Caxambu-MG), que mais
recebeu valeparaibanos foi Baependi-MG.

Do lado de Minas Gerais é a MG-158.

O mapa mostra o Caminho que existia do Porto de Paraty para o Vale do Rio Paraíba, que passava pela Serra
do Facão, onde, na atual Cunha-SP, dividia-se em dois: um caminho para Taubaté-SP, e, outro caminho para
Guaratinguetá-SP.

O Caminho de Parati-RJ a Guaratinguetá-SP é hoje chamado SP-171: Trecho Guaratinguetá-Cunha: Rodovia
Paulo Virgínio, e, depois, o Trecho "Cunha-Divisa RJ" - Vice Prefeito Salvador Pacetti. No Trecho fluminense é a
RJ-165.

Foi de Guaratinguetá-SP e Piedade, (a atual Lorena-SP), que partiu, em 1711, um Regimento de Companhia de
Ordenanças liderado pelo Capitão Tomé Rodrigues Nogueira do Ó. Os homens de Guaratinguetá-SP e Piedade,
tendo descido o Caminho da Serra do Facão, derrotaram e expulsaram os franceses de Paraty-RJ, os quais
esperavam que o ataque dos portugueses do Brasil viesse pelo mar.

O dificílimo caminho pela Serra do Facão (subida de Paraty-RJ para a atual Cunha-SP) foi descrito pelo primeiro
governador da Capitania do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, que, ali passou em 1750, vindo do Rio de
Janeiro rumo a São Paulo e depois Mato Grosso.
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Diz Rollim de Moura que de tão estreito o caminho, tinha-se que descer as cargas das mulas, em vários trechos
para se conseguir passar.

Subindo de Cunha-SP, (Facão), para Guaratinguetá-SP, a estrada encontrava-se com o Caminho para a Cidade
do Rio de Janeiro-RJ.

O Caminho do Rio de Janeiro era muito mais seguro, pois, indo para o Rio de Janeiro-RJ por mar, embarcando
em Paraty-RJ, corria-se o risco de ser atacado por piratas.

O atual "Sudoeste de Minas" e o atual "Sul de Minas", de onde vieram muitas famílias, no século XX, hoje
residentes em São José dos Campos-SP, e, que são os territórios à esquerda do Rio Sapucaí, chamados, no
mapa, de SERTÃO DA MANDUCAYA), pertenceram à Capitania de São Paulo, até 1764, quando o Governador
das Minas Gerais, Luís Diogo Lobo da Silva, incorporou a região à esquerda do Rio Sapucaí à Capitania de Minas
Gerais.

O  Sudoeste  e  o  Sul  de  Minas,  porém,  continuaram pertencendo  à  Diocese  de  São  Paulo,  e,  não  foram
incorporadas à Diocese de Mariana.

O mesmo ocorreu com o atual Triângulo Mineiro, transferido, em 1816, da Capitania de Goiás para a Capitania
de Minas Gerais, mas que continuou pertencendo à Prelazia de Goiás.

O Atual "Vale Histórico", "Fundo do Vale", não existia; só seria povoado no tempo do Café, quase duzentos
anos depois de surgir Taubaté-SP.

NOTA 1: Versões fantasiosas, de guias turísticos, para atrair turistas para o "Vale Histórico", sobre a Trilha Real
- Caminho Real - Caminho do Ouro - mentem, para os turistas, dizendo que o Caminho de Parati-RJ para as
Minas do Ouro era pela atual Estrada Velha Rio-São Paulo, e, que, Piedade seria a antiga Aldeia de Queluz, (a
atual Queluz-SP), criada, um século depois, em 1800, pelo Capitão General da Capitania de São Paulo, Antônio
José da Franca e Horta, e, da qual o Coronel Rondon dá conta, no seu relato sobre as aldeias da Capitania.

NOTA 2: O genealogista  e historiador Décio Medeiros resumiu assim, (fizemos correções), a tomada do Sertão
da Manducaya pelas tropas mineiras, na época chamadas de "geralistas", (a região à esquerda do Rio Sapucaí
até o Rio Grande, hoje chamada de "Sul de Minas", e, de "Sudoeste de Minas"):

Em 05 de setembro de 1764, o governador da Capitania de Minas Gerais, Luiz Diogo Lobo da Silva, resolve
fazer uma viagem de inspeção pelas regiões limítrofes com a Capitania de São Paulo.

Partindo da Capital das Minas Gerais, Vila Rica, dirigiu-se a comitiva a São João del Rey-MG, tomando o rumo
noroeste, pela margem do Rio Grande, passando por Oliveira-MG, Tamanduá (a atual Itapecerica-MG), Piunhy-

MG, e, atravessando o Rio Grande, junto à barra do Rio Sapucaí, penetrou, na hoje chamada região sul e
região sudoeste mineira.

Chegando ao arraial de São Pedro de Alcântara e Almas do Jacuí, o General Luiz Diogo Lobo da Silva, destituiu
as autoridades paulistas, e, publicou um Bando, em 24 de setembro de 1764, pelo qual regulou a posse

mineira da dita região.

NOTA  3: Três  séculos  depois,  nada  mudou  na  subida  da  Serra  do  Facão,  de  Parati-RJ  até  São  Luís  do
Paraitinga-SP, pois contínua "dificílima" a Estrada Cunha-SP-Parati-RJ.

NOTA 4: No Espigão, no ponto mais alto da Garganta do Embaú, na Divisa SP-MG, onde termina uma rodovia
paulista e começa uma rodovia mineira, existem dois marcos que retratam um país dividido, e, recordam 3
séculos e 3 guerras dos paulistas e taubateanos, (da Capitania de Itanhaém), contra os Emboabas:

Há, no lado paulista, um monumento em homenagem aos mortos da Revolução de 1932, e, do lado mineiro,
um monumento aos mortos da Força Pública do Estado de Minas Gerais, (hoje, Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais), os soldados mineiros que morreram defendendo, em 1932, o Governo Provisório que mineiros,
gaúchos e paraibanos, instalaram, no Brasil, em 24/out/1930.

Paulistas e Emboabas enfrentaram-se em 1708, 1930 e 1932.

Uma curiosa coincidência:

Em 1932, estiveram como médicos das tropas, do lado paulista, o médico Dr. Adhemar Pereira de Barros, e, do
lado emboaba, o médico Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ambos chegariam ao governo dos seus estados,
e, em 1955, canditariam à presidência da república do Brasil.
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A Expulsão dos Jesuítas e a Diretoria Geral das Aldeias de Índios

Em 1710, a Capitania de São Paulo (que até 1681 era chamada de Capitania de São Vicente), e, a Capitania do
Conde da Ilha do Príncipe, (que de 1624 até 1681 era chamada de Capitania de Itanhaém), foram compradas
pela Coroa Portuguesa e passaram a constituir a Capitania Real de São Paulo e Minas do Ouro.

Estas capitanias hereditárias que pertenciam a particulares foram adquiridas pela Coroa Portuguesa, sendo
indenizados os seus proprietários, com pleno respeito ao direito de propriedade.

Em 1711, a Vila de São Paulo de Piratininga torna-se a Cidade de São Paulo, que foi a única cidade da Capitania
de São Paulo.

Em 1720, os sertões das Minas se separam de São Paulo e passam a constituir a Capitania Real de Minas
Gerais.

Em 1748, é extinta a Capitania de São Paulo, depois de ter sido criada a Capitania do Mato Grosso, de Santa
Catarina e de Goiás.

De 1749 até 1765, a Capitania de São Paulo, (que compreendia o atual Estado de São Paulo, o atual Estado do
Paraná e a parte central do atual Estado de Santa Catarina), fez parte da Capitania do Rio de Janeiro.

Em 1755, sai o alvará de Dom José I, Rei de Portugal, sobre os índios, ordenando que se criem vilas nas
aldeias.

Em 1757, é criado as Diretorias dos Índios.

Em 1759, os padres jesuítas, (que administravam a Aldeia de São José do Paraíba), foram expulsos do Reino de
Portugal e de seus domínios, pelo Marquês de Pombal; com isso, foram confiscadas todas as propriedades dos
padres jesuítas, e, a Aldeia de São José passou a ser administrada por um diretor de índios.

O pretexto para a expulsão dos padres jesuítas do Reino e o confisco de seus bens foi a suspeita de que os
jesuítas teriam participado do bárbaro atentado ao Rei de Portugal, Dom José I, em dezembro de 1758, no que
foi conhecido como o Caso Távora.

Nota 1: Das propriedades confiscadas aos jesuítas no Brasil, as mais valiosas e notáveis são a Fazenda Santa
Cruz no Rio de Janeiro-RJ, (depois usada pelos imperadores do Brasil, e, onde era abatido o gado vindo do
Pantanal do Mato Grosso e de outras regiões), e o atual Palácio Anchieta, em Vitória-ES, atual sede do governo
capixaba.

Os  problemas  causados  pelo  confisco  do  patrimônio  dos  padres  jesuítas  se  arrastaram  por  séculos.  Por
exemplo, a Constituição Federal do Brasil de 18/set/1946 dizia no Artigo n° 7 de suas disposições transitórias:

"Art. 7º - Passam à propriedade do Estado do Piauí as fazendas de gado do domínio da União, situadas no
Território daquele Estado e remanescentes do confisco aos jesuítas no período colonial."

Nota 2: Leia o Diretório sobre a reorganização das aldeias e a sua posterior elevação à categoria de vila:

"Havendo o dito Senhor, (El Rei Dom José I), declarado no mencionado Alvará, (de 07/jun/1755), que os Índios
existentes nas Aldeias, que passarem a ser Vilas, sejam governados no Temporal pelos Juízes Ordinários,
Vereadores, e mais Oficiais de Justiça"

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/diretorio-de-indios-de-1757/

Nota 3: Leia o citado Alvará, de 07/jun/1755, de Dom José I, Rei de Portugal:

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/alvara-de-07-de-junho-de-1755-pretendo-elevar-a-
vila-as-aldeias-de-indios/

  Diiretório dos Índios:

diretorio-indios
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https://uberabagenealogia.files.wordpress.com/2013/09/diretorio-indios.docx
https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/alvara-de-07-de-junho-de-1755-pretendo-elevar-a-vila-as-aldeias-de-indios/
https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/alvara-de-07-de-junho-de-1755-pretendo-elevar-a-vila-as-aldeias-de-indios/
https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/diretorio-de-indios-de-1757/


Carta de Lei de 8 de maio de 1758 dando liberdade aos índios
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 DECRETO DE EXPULSÃO DOS JESUÍTAS DO REINO DE PORTUGAL em 3/set/1759,  exato um ano após o
bárbaro atentado contra o Rei Dom José I no qual os jesuítas estariam envolvidos

 

 

05/jan/1765 - É recriada a Capitania de São Paulo e nomeado o seu governador:

O novo governador  da Capitania  Real  de  São Paulo,  (capitania  esta  que havia  sido  extinta,  em 1748,  e,
anexada à Capitania do Rio de Janeiro, e, recriada em 05/jan/1765), D. Luís António de Sousa Botelho Mourão,
o Morgado de Mateus, criou várias vilas para dar impulso à Capitania Real de São Paulo.

Criar uma vila, equivale, hoje, a elevar, por lei estadual, um distrito administrativo à categoria de município.

Criar uma vila equivale, no Brasil atual, a criar um município por lei estadual.

As vilas mais importantes eram elevadas à dignidade de cidade. Até hoje é assim em Portugal, onde há vilas e
cidades.

No Brasil, a partir de 1937, todas as sedes dos municípios passaram a ser cidades e lhes dão o nome.

Vila no Brasil, a partir de 1937, passou a ser somente as sedes dos distritos de paz e lhes dão o nome.

Criar uma vila significava dar autonomia político, administrativa e judiciária a uma localidade.

Havia décadas que não se criavam vilas ao sul da Cidade do Rio de Janeiro-RJ. A última vila criada fora a Vila
de Pindamonhagaba-SP, em 1705.

Este estadista português, filho das mais nobres famílias lusitanas, criou, inclusive, a Vila de Lages, (no atual
Estado de Santa Catarina), para a proteção das fronteiras meridionais do Brasil.

A Vila de Lages-SC foi transferida para a Capitania de Santa Catarina, em 1820, pelo Príncipe D. João. 

O município de Campo Mourão-PR, no Norte do Paraná, o homenageia em seu nome.

O Morgado de Mateus colonizou e construiu fortificações naquela região do atual Norte do Estado do Paraná.

O Morgado de Mateus criou também a Vila de São Luís do Paraitinga-SP, no Vale do Rio Paraíba do Sul, em
1769.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Ant%C3%B3nio_de_Sousa_Botelho_Mour%C3%A3o


BIOGRAFIA DE NOSSO GRANDE BENFEITOR:

O GRANDE ESTADISTA

O Grande GOVERNADOR da CAPITANIA de SÃO PAULO

O Nobre Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão,

O Morgado de Matheus:

  

O Governador de São Paulo que recriou, e, reorganizou a Capitania Real de São Paulo 

Criou várias vilas, entre elas, a Vila de São José do Paraíba

O nobre Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão - "O Morgado de Matheus"

Um texto minucioso sobre o “Governo do Morgado de Matheus em São Paulo” foi publicado por Heloísa Liberalli
Bellotto em 1979.
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 Carta de 04/jul/1767, do Morgado de Mateus, a propósito da Ordem Régia de 26/jan/1765

Carta, de 04/jul/1767, (23 dias antes que a Aldeia de São José fosse ereta em vila), do Governador da
Capitania de São Paulo, Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, para o Secretário de

Estado do Reino, Doutor Francisco Xavier de Mendonça Furtado

O Morgado de Mateus, pede copia das instruções para poder cumprir a Ordem de 26/jan/1765, (21 dias depois
de recriada, em 05/jan/1765, a Capitania de São Paulo e nomeado o Morgado de Mateus como o seu

governador)

A Ordem fora dada depois do Morgado de Mateus ter partido de Lisboa rumo ao Brasil.

O Rei Dom José I ordenava a melhoria das aldeias de índios no Brasil e a criação de vilas nas ditas aldeias

Nota: Não foi ainda possível encontrar esta ordem de 26/jan/1765 nas coletâneas de legislação de Portugal.

 

Leia o Alvará, de 07/jun/1755, do Rei Dom José I

https://orgulhodeserpaulista.wordpress.com/2015/12/08/alvara-de-07-de-junho-de-1755-pretendo-elevar-a-
vila-as-aldeias-de-indios/
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População da Cidade de São Paulo e de 9 vilas da Capitania de São Paulo,
em 1766, quando o Governador Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o

Morgado de Mateus, realizou o primeiro mapeamento da população da
Capitania de São Paulo

A população da Cidade de São Paulo, e, das 9 vilas da Capitania de São Paulo, (somente aquelas que, hoje,
pertencem ao atual Estado de São Paulo, portanto, excluídas Paranaguá-PR, Curitiba-PR e outras), em 1766,
um ano antes da criação da Vila de São José do Paraíba:

1. São Paulo: 16.002

2. Sorocaba: 5.158

3. Taubaté: 3.521

4. Guaratinguetá: 3.339

5. Jundiaí: 3.292

6. Jacareí: 3.232; inclui os índios e brancos da Aldeia de São José

7. Santana de Parnaíba: 3.168

8. Itu: 2.708

9. Santos: 2.614

10. Mogi das Cruzes: 2.596
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A CRIAÇÃO da VILA de SÃO JOSÉ DO PARAÍBA da Capitania Real de São Paulo, a qual havia sido recriada em
05/jan/1765 

ELEVAÇÃO DA ALDEIA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA À CONDIÇÃO DE VILA.

27 de JULHO de 1767 - O Feriado Municipal  

A Emancipação Política e Administrativa em relação à Vila de Jacareí-SP

Ressalva: A Aldeia, agora vila, permaneceu, no entanto, tendo um diretor de índios até 1802

Criação da Vila, Levantamento de Pelourinho, Qualificação de eleitores, Eleição dos Oficiais da Câmara,
Abertura de 3 pelouros, Posse e Juramento dos Oficiais da Câmara, (2 juizes ordinários, 1 procurador do

concelho e os 3 vereadores), todos índios, que assinam em cruz por serem analfabetos

Em 27 de julho de 1767, foi criada a nova vila com o nome de Vila de São José do Paraíba, desmembrada da
Vila de Jacareí-SP.

Da ordem que tinha, o Governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Matheus, de elevar 11
aldeias à condição de vila, o fez apenas com a Aldeia de São José do Paraíba.

A nova vila de São José do Paraíba confrontava, de um lado, com a Vila de Jacareí-SP, e, do outro lado, com a
Vila de Taubaté-SP, ambas da Capitania de São Paulo.

Criar uma vila equivale, no Brasil atual, a criar um município por lei estadual.

Foi levantado, no centro da nova vila, um Pelourinho, no dia 28/jul/1767, símbolo da autoridade judiciária. Na
época uma câmara tinha juizes, o que garantia a autonomia judicíária da nova vila.

Toda vila,  no  Reino  de Portugal,  tinha  um pelourinho na  praça principal:  Uma coluna  de pedra onde  se
amarravam presos condenados.

No mesmo dia, 27 de julho, foram eleitos os primeiros oficiais da nova Câmara: 3 vereadores, um procurador
do concelho, e, dois juizes ordinários.

Todos os 6 oficiais da Câmara da nova vila eram índios guaianases.

Os oficiais da nova Câmara eleitos assinaram em cruz o termo de posse por serem analfabetos.

Teve início, então, na nova vila, a sua autonomia política, administrativa e judiciária, pois as câmaras daquele
tempo das "Ordenações do Reino" detinham as três funções: (executiva, legislativa, e, a função judiciária).

É um dos raros casos no Brasil em que índios governaram brancos.

As câmaras, hoje chamadas de câmaras municipais, administravam as vilas e cidades, como acontece, até
hoje, em Portugal.

No Brasil, entretanto, atualmente, as câmaras municipais exercem funções legislativas, e, são equivalentes às
assembleias municipais de Portugal.

Esse dia 27 de junho ficou sendo a data de aniversário da criação da vila, e, feriado municipal em São José dos
Campos-SP.

O outro feriado municipal, ver abaixo, é 19 de março, dia do padroeiro da atual Paróquia São José Operário.
Ver abaixo.
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Os primeiros Oficiais da Câmara da nova vila foram os índios guaianases:

Juízes Ordinários: Fernando de Sousa Pousado e Gabriel Furtado;

Vereadores: Vicente  de Carvalho, Veríssimo Correia e Luís Batista;

Procurador do Concelho: Domingos Cordeiro.

O aniversário do município de São José dos Campos-SP ocorre no dia 27 de julho, feriado municipal. No dia 27
de julho de 1767, tomaram posse os primeiros oficiais da Câmara da Vila de São José do Paraíba, todos índios
guaianases,  exceto Fernando de Souza Pousado, analfabetos que assinaram em cruz o termo de posse.

A nova vila fora desmembrada da Vila de Jacareí, da Capitania de São Paulo

Gabriel Furtado - Sinal de Cruz – Vicente Carvalho - uma Cruz – Sinal de Verissimo Correa e uma
cruz – Sinal de Luiz Baptista e uma cruz – Sinal de Domingos Cordeiro uma cruz.

 

 

 

Para saber mais sobre Câmara de antigamente

a administracao local em portugal e no brasil dezoito abril

e

autarquias-locais-no-brasil-16-dez-2016

–

poder local camaras brasil e portugal
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https://capitaodomingos.files.wordpress.com/2008/01/poder-local-camaras-brasil-e-portugal.pdf
https://uberabagenealogia.files.wordpress.com/2013/09/autarquias-locais-no-brasil-16-dez-2016.odt
https://capitaodomingos.files.wordpress.com/2008/01/a-administracao-local-em-portugal-e-no-brasil-dezoito-abril.pdf
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p162.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p144.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p134.htm


Como a Câmara governava e sua história em Portugal e no Brasil:

Os Oficiais da Câmara governavam as vilas e as cidades do Reino de Portugal

A importância da Câmara, no Brasil, de 1532 a 1828, foi enorme.

A Câmara tinha muito mais poder do que as câmaras municipais e prefeituras municipais atuais do Brasil.

A Câmara detinha as três funções de governo dadas pelas “Ordenações do Reino” - detinham também aquilo
que, hoje, é entendido como as funções: executiva legislativa e judiciária.

A Câmara geria todos os negócios locais, (das vilas e das cidades do Reino de Portugal), em uma época em que
as administrações regionais,  (que no  Brasil  eram as capitanias  depois  chamadas províncias),  e o governo
central, (o governo geral do Brasil), eram minúsculos em tamanho, e, em importância.

Os governos gerais, (dos antigos Estado do Brasil, e, Estado do Maranhão, e, das antigas Repartição do Norte e
Repartição do Sul),  e os governos das capitanias eram MINÚSCULOS quando comparados com o Governo
Federal e os Governos Estaduais do Brasil atual.

As Câmaras tinham as funções legislativas, executivas e judiciárias, segundo as "Ordenações do Reino" que
ficaram em vigor, no Brasil, até 1828, quando as câmaras, no Brasil, passaram a serem regidas pela Lei de 1
de outubro de 1828, o "Regimento das Câmaras".   E, a partir  desta lei,  passaram a se chamar "câmaras
municipais".

Até hoje, em Portugal, é a Câmara Municipal que administra as vilas e cidades portuguesas.

A Câmara Municipal é, até hoje, o poder executivo local em Portugal.

Hoje, o poder legislativo local, em Portugal, fica a cargo das assembleias municipais.

Todos os oficiais da Câmara da nova Vila de São José do Paraíba eram índios guaianases. Trata-se de raro caso
conhecido no Brasil de índios governando brancos. 

Nota: A respeito da Câmara da Vila de São José do Paraíba, "historiadores"  locais "tiram leite de pedra",
escrevendo livros sobre a Câmara da Vila de São José do Paraíba apesar de toda a sua documentação da
Câmara do Século 18 e 19 ter desaparecido.

Também estão desaparecidos, os documentos da Câmara da Vila de Jacareí-SP anteriores ao ano de 1913.

A documentação da Câmara da Vila de Jacareí-SP, de 1653 até 1767, se existisse ainda hoje, esclareceria
muito da História de São José dos Campos-SP.

O "Almanach Litterario", de 1881, cita as Atas de Câmara da Vila de São José do Paraíba desde o ano de 1800,
portanto, o crime de desaparecer com as atas de Câmara da Vila de São José foi praticado após o ano de 1881.
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Certidão do Secretário de Estado da Capitania de São Paulo, Tomás Pinto da Silva, do auto de levantamento de
pelourinho e ereção da Vila de São José da Paraíba

NESTES DOCUMENTOS DE BATISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP COMO VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAHYBA
TEM OS ÍNDIOS ELEITORES E ELEITOS COMO OFICIAIS DA CÂMARA DA NOVA VILA

Consta,  nos documentos,  o auto de ereção e estabelecimento da nova vila,  o termo de levantamento  do
pelourinho, uma descrição da situação dos índios e do tempo dos jesuítas, a qualificação dos eleitores e o termo
de abertura do pelouro com os nomes dos oficiais da câmara eleitos.

No termo de juramento dos eleitos, os oficiais da câmara eleitos, todos índios guaianases, assinam em cruz por
serem analfabetos.

Manuscrito de 19/dez/1770 - Correspondência oficial - São Paulo (Estado) – Biblioteca Nacional

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459651/mss1459651.pdf

O aniversário do município de São José dos Campos-SP ocorre no dia 27 de julho, feriado municipal, ereção da
vila.

No dia 28 de julho de 1767, tomaram posse os primeiros oficiais da Câmara da Vila de São José do Paraíba,
todos, exceto Fernando de Souza Pousado, índios guaianases analfabetos que assinaram em cruz o termo de
posse. A nova vila fora desmembrada da Vila de Jacareí, da Capitania de São Paulo

Gabriel Furtado - Sinal de Cruz – Vicente Carvalho - uma Cruz – Sinal de Verissimo Correa e uma
cruz – Sinal de Luiz Baptista e uma cruz – Sinal de Domingos Cordeiro uma cruz.
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 Auto e certidão da criação e do estabelecimento da Vila de São José do Paraíba

A elevação, no Brasil, de uma aldeia de índios à categoria de vila

27 de julho de 1767

Como se trata de um dos atos mais importante da história de São José dos Campos-SP, vamos transcrever na
íntegra o AUTO que foi lavrado pelo escrivão Felix Eloy do Vale, da Ouvidoria Geral da Capitania de São Paulo,
cujo documento nos dá notícia, não só da grande solenidade de que se revestiu a criação da vila, como também
da importância que se dava a tudo quanto se referia ao interesse público da nação.

O espírito de civilização do povo emerge do mencionado documento como uma das grandes aspirações dos
dirigentes da Capitania de São Paulo. 

                Observe o leitor essa verdade através do aludido documento:

(Nota: NÃO PODE HAVER DÚVIDA QUE A VILA SEMPRE CHAMOU SÃO JOSÉ DO PARAÍBA) 

Auto de ereção e estabelecimento da nova vila de São José do Parahyba, que fundou o Dr. Salvador Pereira da
Silva, Ouvidor e Corregedor desta Comarca de São Paulo, como abaixo se declara:

Ano de nascimento de Nosso Senhor Christo de mil setecentos e sessenta e sete, ao vinte e sete dias do mês
de Julho do dito ano, nesta aldeia de São José do Parahyba aonde veio o doutor Salvador Pereira da Silva,
Ouvidor Geral e Corregedor desta comarca de São Paulo, comigo escrivão de seu cargo ao diante nomeado
para o fim de criar e erigir nova vila nesta mesma aldeia por portaria do Ilmo. e Exmo. Sr. D. Luiz Antônio de
Souza Botelho, governador e capitão general desta capitania de São Paulo, que é do teor seguinte:

O  Doutor  Salvador  Pereira  da  Silva,  do  Desembargo  de  S.  Magestade  Fidelíssima,  seu  Ouvidor  Geral  e
Corregedor com alçada no cível e no crime desta comarca de São Paulo, provedor das fazendas dos defuntos, e
ausentes, capelas e resíduos, Juiz dos Feitos da Coroa, intendente da nova Lei de Policia, e do ouro em pó da
Comarca, auditor geral da gente da guerra e das Tropas Auxiliares de Dragões a pé, conservador dos Índios e
Aldeias da Comarca, pelo mesmo Senhor que D. s g. de, etc.

Faço saber a todos os índios desta aldeia de São José, capitães-mores mais oficiais dos mesmos e ao diretor
dela o cap.-mor José de Araújo Coimbra que foi S. M. que Deus guarde, servido Ordenar ao Ilmo. e Exmo. Sr.
Governador e Capitão General desta Capitania, D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão por varias ordens e
instruções que erigisse vilas nas aldeias dos índios respectivas a esta capitania para assim com a congregação
dos mais seus vassalos se civilizarem em forma que pudessem servir nas suas respectivas aldeias ao cargo da
República, e da Justiça por ser muito da sua pia e Real proteção o aumento dos ditos índios para assim os
prontificar ao seu Real serviço e que naquela aonde fosse mais conveniente se levantasse pelourinho e se
fizessem os Oficiais da Câmara e Justiça, que na mesma haviam de servir, para cuja diligencia me foi uma
portaria  pelo  Ilmo.  e  Exmo.  Sr.  General  ordenado  nela  erigisse  nesta  Aldeia  e  levantasse  pelourinho,  e
ordenasse o mais que na mesma se declara, e que hei de fazer executar e declaro que no dia de segunda feira
que  se  hão  de  contar  vinte  e  sete  do  corrente  se  há  de  levantar  pelourinho  no  lugar  que  for  mais
conveniente nesta Aldeia, e a denominar São José do Parahyba, como também signalar-lhe lugar para a
Casa da Câmara e Cadeia, a cujo ato se devem achar todos os sobreditos índios e oficiais que os governam,
Diretor  e  mais  vizinhos  do  seu  Distrito  e  termos  para  em  alternativo  jubilo  confessarem  obediência  e
Homenagem ao Fidelíssimo Monarcha e Potentíssimo Rei de Portugal, nosso Senhor Dom José o Primeiro; e o
distrito da nova vila será por ora o que tiverem os títulos tanto por sesmaria, como pro doação que tiverem
domínio e posses das terras que lhe pertencer e o mais que se declara no temo de sua posse, a qual lhe será
Realmente conferida, ouvidos os oficiais da Câmara das vilas de Jacarehy e Taubaté a que se há de fazer ciente
a S. Mag. a determinação para mandar o que for servido, enquanto o mesmo Senhor não mandar o contrario,
Para que venha a noticia de todos mando que esta, depois de assinado, seja publicado por toda esta Aldeia e
afixado em lugar público.

São Paulo aos vinte de Julho de mil setecentos e sessenta e sete anos e eu Felix Eloy do Valle escrivão da
Ouvidoria Geral que o subscrevi, Salvador Pereira da Silva. Valha sem selo ex-causa. Pereira da Silva.

  

 O edital a que alude o auto acima transcrito foi lavrado, como nele se declara, em São Paulo, em data de vinte
de Julho, portanto, antes da partida do Ouvidor Geral e sua comitiva com destino à Aldeia de São José, o que
só se deu dias depois.
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                  O auto de ereção que transcrevemos encontra-se seguido da seguinte certidão lavrada pelo mesmo
escrivão:

                Felix  Eloy  do  Valle,  escrivão  da  Ouvidoria  Geral  e  correição  desta  comarca  de  São  Paulo  por
provisão, etc...

Certifico e dou fé que o edital supraescrito e declarado foi por ordem do doutor Salvador Pereira da Silva,
Ouvidor  Geral  e  corregedor  desta dita  câmara  publicado no  largo  da Igreja  desta Aldeia  de  São José  do
Parahyba assistindo a publicação dele o mesmo Ministro e todos os índios da dita Aldeia e o diretor dos mesmos
o capitão-mór José de Araújo Coimbra, o que por passar na verdade passei a presente certidão de minha letra
e sinal. Aldeia de São José do Parahyba vinte e seis de Julho de mil setecentos e sessenta e sete anos. Felix
Eloy do Valle.

(Nota: O Capitão Mor de Jacareí-SP e Diretor de Índios da Aldeia de São José, José de Araújo Coimbra, foi, logo
depois, barbaramente assassinado, em 15/Nov/1767.)

 

(Nota: NÃO PODE HAVER DÚVIDA QUE A VILA SEMPRE CHAMOU SÃO JOSÉ DO PARAÍBA)
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Em o qual estava a determinação que pretendia de fazer fundar e criar nova vila nesta Aldeia, com o titulo
de São José do Parahyba e fazer pelouro para novos oficiais da governança na mesma vila levantando

pelourinho em lugar competente para sinal da jurisdição da mesma vila e juntamente para depois desse ato
destinar lugar para a Casa da Câmara e Cadeia e darem-se as mais providencias necessárias afim de

civilizarem o povo dos índios, habitantes da mesma Aldeia, em nova vila ereta e publicado que foi o dito edital
com grande jubilo e alvoroço de todos, determinou o mesmo Ouvidor ser justo darem-se as devida graças a

Deus e mandou que todo o povo de Índios e mulheres e mais pessoas que se achavam presentes na publicação
do dito edital fossem conduzidos a igreja da mesma Aldeia, para onde o mesmo ministro os acompanhou e em

ação de graças se cantou a ladainha de Nossa Senhora a Cato de órgão com a música dos índios, de que
compunha a mesma Aldeia, afim de que com esta ação tivessem a esperança de felicidade futuras no progresso

do governo e aumento da nova vila ereta e para que o mesmo Senhor lhe alumiasse o entendimento para
administração da justiça, a que ficavam encarregados os oficiais que haviam de servir, ou presentemente

governar e nos que ao diante sucedessem estendendo-se a sua jurisdição além das terras que por sesmaria e
títulos possuem, na compreensão de quatro léguas em quadra, segundo a posse de sessenta nos, tanto de

terras como de campos para ereções, ficando-lhe servindo de limite para a jurisdição da mesma vila desde o
lugar e paragem chamada de Água Comprida, correndo o dito limite para o rio Parahyba em linha reta, até
chegar a Serra da Mantiqueira, dentro do qual limite ficam compreendidos os rios Jaguary e Paraty, sem
embargo de que este limite seja da vila de Jacarehy e se estada até o principio do capão grosso chamado

Parangaba; Grosso inclusive, convindo as câmara da dita vila contudo porém, por ficar mais próximo para esta
vila administrar justiça do que a de Jacarehy, por essa razão lhe destinou ele dito Ouvidor Geral e Corregedor o
referido limite por insinuações que para isso tomou e da mesma forma teria a dita nova vila ereta jurisdição até
onde acaba o Capão Grosso onde assiste presentemente em seu sitio Miguel Rodrigues por ficar mais próximo a

dita vila não somente o limite da Água Comprida ate a dita paragem  Parangaba, mas também tudo o que
compreende ate a saída do sitio do dito Capão de Jacarehy e Taubaté pela razão de se tirar a jurisdição de uma

outra as partes respectiva, para a ereção desta vila em que sempre ficam excetuadas as quatro léguas de
terras e campos que possuem ao habitantes desta nova vila, para que aprovando as ditas a regulamentação do
dito limite retro declarado, poderem os oficiais desta vila recorrer a S. Mag. de Fidelíssima para lhes haver de
confirmar o destino limite que excede a sesmaria das terras dos índios, a qual sesmaria é muito restrita para o
termo da mesma vila e justamente pela razão das terras que ficam fora da sesmaria compreenderem alguns

sertões que inda se não acham habitados desta forma ficando sujeitos a mesma vila se evita o refugio de
pessoas delinquentes e facínoras e de outras que ainda que não sejam desta qualidade, se costumam refugiar
para os mesmos sertões para não ficarem sujeitos à Justiça e desagregados da civilização dos povos que é o

fim q que se encaminha a Real intenção de S. Majestade Fidelíssima, a que os mesmos povos não vivam
dispersos mas sim que façam corpo de povoação. E outrossim logo determinou o dito Doutor Ouvidor Geral e

Corregedor desta comarca que as quatro léguas em quadra que até agora possuíam e ao presente possuem os
índios desta nova vila para a cultura de suas lavouras e plantações nelas não pudessem existir pessoa alguma

sem que primeiro fossem obrigados a pagar-lhes foro, conforme a qualidade das terras que possuíssem e sendo
pessoas revoltadas e de mau viver que pudessem perverter a boa educação e harmonia dos índios fossem logo
expulsos fora pelo diretor e na sua falta o Juiz ordinário que ao presente for e ao diante lhe suceder, sem que
para isso hajam de ser ouvidos mais que depois de expulsos, porque só então poderão alegar o seu direito por

ser certo que A. Maj. de Fidelíssima não quer nem é de sua Real intenção que se despovoem as terras,
maiormente sendo muitos dos habitantes que nela existem, descendentes dos mesmos índios. E outrossim que
não consentissem o mesmo diretor e as justiças que ao presente e ao futuro hão de servir nesta mesma vila
que junto as terras confinantes dos mesmos índios se introduzirem pessoas com fazendas de gado sem outro
qualquer contrato que hajam de prejudicar roças plantações e pessoas dos mesmos índios por serem eles os
verdadeiros Senhores das mesmas terras com S. Maj. Fidelíssima o declarou ao Diretório dos mesmos índios,
na parte em que se lhes pode aplicar para esta Capitania e ao presente estado de miséria em que se acham

reduzidos os mesmos índios pela sua educação e pouca civilidade com que os criarem ate agora aquelas
pessoas a quem estava incumbida a sua administração podendo fazer estabelecer uma numerosa povoação

nesta aldeia que foi hoje vila nova ereta, e de como assim determinou o dito Doutor Ouvidor Geral e
Corregedor da comarca e fez erigir e fundar esta nova, sendo presentes a esta ato o Capitão-mor José de

Araújo Coimbra, atual diretor e juntamente o Capelão da mesma Aldeia Antônio Luiz Mendes e o Reverendo
Vigário da Vila de Jacarehy Leonardo José de Moura e os Doutores José Correa da Silva e João de S. Payo

Peixoto, o Meirinho geral Caetano Pinto da Silva que acompanhavam ao dito Ministro em correição, juntamente
as mais pessoas que presentes se achavam os mesmos índios que saibam escrever que todos assinarem depois
de lido por mandado do dito Ministro este ato de ereção desta vila e eu Felix Eloy do Valle escrivão da Ouvidoria

Geral e Correição que o escrevi e

assinei: Salvador Pereira da Silva – Felix Eloy do Valle – José de Araújo Coimbra – Antônio Luiz Mendes – p
Leonardo José de Moura – José Correa da silva – João de S. Payo Peixoto -  Caetano Pinto da Silva – Manoel

Alvares da Fonseca – José Leme da Silva – José Pires da Silva – Domingos Cordeiro Leme – Fernando de Souza
Pousado – Francisco Soares da Silva – Antônio de Araújo Lara – Domingos Esteves da Costa – Felix Raposo

Paes – Miguel Rodrigues Cardoso – João Raposo – Miguel de Moura Costa – Ignacio da Costa – Jorge Furtado –
Gabriel Furtado – Gonçalo Moreira Carvalho – Bernardo de Mendonça – João Ferreira da Silva – Caetano José

da Costa - Antônio Leme Nogueira – Antônio Ramos Queiroz - Luiz Manoel de Abreu.
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   Do que acima ficou narrado conclui-se que a cerimônia da elevação da aldeia de São José à  categoria de vila
foi historicamente o maior acontecimento ocorrido na sua existência.

                O brilhantismo dessa cerimônia, celebrada pelo próprio Ouvidor Geral da Província que para ali se
dirigiu com sua grande e luzida comitiva, a leitura feita do edital  no largo da igreja, com grande jubilo  e
alvoroço de todos, as aclamações à S. Majestade o rei de Portugal, as descargas dos mosquetes dos soldados e
os cânticos em ação de graças, toda essa festa que deveria ter empolgado seus habitantes, certamente não
lhes diminuiu a alegria ao presenciarem momento  depois o episódio do levantamento do pelourinho que vinha
publicamente marcar-lhes o ingresso na civilização portuguesa com sua tradição de respeito ao direito e ao
poder local e independência e liberdades das vilas, esta no qual particularmente importante pois era onde
brancos eram governados por índios.

 

 

No dia  seguinte vinte e sete de Julho procedeu-se  a eleição da câmara cujos  membros deveriam servir
durante um triênio sob o juramento que lhes foi deferido aos Santos Evangelhos pelo Corregedor Geral.

 

                No dia imediato ao da cerimônia da elevação da Aldeia de São José à categoria de vila, deu-se o
levantamento do pelourinho de cujo ato foi lavrado o seguinte auto:

“Aos vinte e oito dias do mês de Julho de mil setecentos e sessenta e sete anos nesta vila nova de São José
do Parahyba em casa de aposentadoria do Doutor Salvador Pereira da Silva, Ouvidor Geral e Corregedor desta
comarca de São Paulo aonde eu escrivão de seu cargo ao diante nomeado fui vindo, e sendo ai em presença
dos índios moradores desta Vila e de outras pessoas do povo da mesma Vila, pelo dito Doutor Corregedor foi
mandado tirar três pelouros dos que se achavam no arquivo dos Juízes, e mais oficiais que hão de servir na
governança desta Vila, e que sendo pelo dito menino tirado, e por ele Ministro aberto, achou serem os juízes
para o governo deste primeiro ano presente, Fernando de Souza Pousado e Gabriel Furtado e para Vereadores,
Vicente de Carvalho, Virissimo Correa e Luiz Baptista e para procurador do Conselho, Domingos Cordeiro, aos
quais mandou prontificar suas usanças para servirem os ditos cargos em que se achavam eleitos, do que para
constar,  mandou lavrar  este  termo que  assinou,  e  eu  Felix  Eloy  do  Valle,  escrivão  da Ouvidoria  Geral  e
Correição que o escrevi – Pereira da Silva.”

 

Assinalado o local onde deveria ser construída a cadeia, trabalho que ainda restava fazer, regressou no dia
vinte e nove o Ouvidor Geral e Corregedor Salvador Pereira da Silva à  sede da Capitania.
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A Décima-Oitava Vila Paulista:

A Vila de São José do Paraíba foi uma das primeiras vilas, (hoje se diz Município), do território que hoje é o
Estado de São Paulo, e, que tem 645 municípios. Excluídos, portanto, as vilas que, hoje, estão no atual Estado
do Paraná e Santa Catarina.

A única CIDADE que existiu na Capitania de São Paulo foi a capital São Paulo, que foi elevada à categoria de
cidade em 1711. 

Aqui estão as primeiras vilas de duas capitanias: São Vicente, a partir de 1681, chamada São Paulo, e da
Capitania de Itanhaém, que a partir de 1681, passou a ser chamada de Capitania do Conde da Ilha do Príncipe.

Mais antigas que a Vila de São José do Paraíba, apenas, pela ordem de criação, são as vilas de:

- 1-São Vicente

- 2-Santos

- 3-Santo André da Borda do Campo, depois dita São Paulo, que a partir de 1711 é cidade

- 4-Itanhaém

- 5- Cananéia

- 6-Iguape 

- 7-Mogi das Cruzes

- 8-Santana do Parnaíba

- 9-São Sebastião

- 10-Ubatuba

- 11-Taubaté

- 12-Jacareí

- 13-Guaratinguetá

- 14-Pindamonhangaba

- 15-Itu

- 16-Jundiaí

- 17-Sorocaba

- 18-São José do Paraíba

Portanto, 627, (645 menos 18), municípios do atual Estado de São Paulo são mais novos que o Município de
São José dos Campos-SP.
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A Criação da Freguesia dedicada a São José

 Feriado Municipal em São José dos Campos-SP - 19 de março

A nova vila de São José do Paraíba foi desmembrada do "Termo da Vila de Jacareí-SP", sem ter sido antes
freguesia.

Quando a Aldeia de São José foi  elevada à categoria de vila,  o reverendo vigário de Jacareí-SP, que era
responsável pela capela da Aldeia de São José, era o Padre Leonardo José de Moura.

O primeiro pároco da nova freguesia de São José  foi o Padre Antonio Luís Mendes que já era capelão da capela
da Aldeia de São José e que veio a falecer no final de 1770. 

No auto de ereção da nova Vila de São José do Paraíba em 27/jul/1767, é registrado a presença do Capelão
Antônio Luís Mendes, significando que havia uma capela, (e não uma igreja matriz), na Aldeia de São José do
Paraíba, e, esta capela, no ano seguinte, passaria a ser a igreja matriz da nova Freguesia de São José.

Na época, no Reino de Portugal,  a freguesia equivalia às atuais paróquias da Igreja Católica, e, no plano
administrativo temporal, aos distritos administrativos e distritos de paz atuais, os quais são subdivisões de um
município e de um termo.

A Freguesia de São José só foi criada pela Ordem de 3 de novembro de 1768, e, instalada em 1769, dois anos
após a instalação da Vila de São José do Paraíba.

Isto era incomum, mas não muito:

A Vila de Santo André da Borda do Campo, depois chamada São Paulo-SP, foi criada em 1553, pelo Governador
Geral Mem de Sá, e, só, em 1591, foi criada uma freguesia em São Paulo, (hoje se diz Paróquia), a Freguesia
de Nossa Senhora da Assunção, (a atual Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Assunção e São Paulo, a
Catedral da Sé, que tem como padroeira, Nossa Senhora da Assunção).

A Capela da Aldeia, e, agora Vila de São José do Paraíba, deixa de ser uma capela filial da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Jacareí-SP, e, passa a ser a Igreja Matriz da Freguesia de São
José . 

O primeiro vigário da Freguesia de São José , criada em 1768 e instalada em 1769, foi o padre Antônio Luís
Mendes, que era o capelão da capela da Aldeia de São José do Paraíba.

São José dos Campos-SP foi um dos últimos municípios do Brasil a declarar feriado, o dia de seu padroeiro.

Uma freguesia registrava em livros os batismos, casamentos e óbitos, os quais eram os documentos do cidadão
naquele tempo.

O que sobreviveu destes documentos está guardado no Arquivo da Cúria da Diocese de São José dos Campos-
SP.

Nota: O grande genealogista Wanderlei dos Santos chegou a ver, na década de 1970, ainda no Arquivo da
Cúria da Diocese de Taubaté-SP, quando a esta ainda pertencia  a Paróquia São José, o primeiro livro de
batismo da Freguesia de São José Operário, e, disse que este livro estava compactado pela ação do tempo, e,
impossível de ser aberto e de ser lido “um tijolo”.

Uma freguesia equivale, hoje, aos atuais distritos administrativos dos municípios brasileiros no lado político, e,
equivale às atuais paróquias, no lado religioso.

Uma vila podia ter várias freguesias em seu termo.

Cada  freguesia  podia  possuir  várias  capelas  filiais,  algumas  delas  localizadas  muito  longe  da  Matriz  da
freguesia.

Em Portugal, até hoje, os Concelhos são divididos em Freguesias.

Somente a partir da década de 1930, é que seriam criadas novas freguesias, (hoje ditas paróquias no Brasil),
dentro da área urbana de São José dos Campos-SP.
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A segunda paróquia, dentro da área urbana de São José dos Campos-SP, foi  a Paróquia de Sant´Ana do
Paraíba, criada em 1935.

Pertenceu a São José dos Campos-SP, a Freguesia do Buquira (hoje Monteiro Lobato-SP).

Hoje, no Município de São José dos Campos-SP, existem mais de 30 paróquias.

A região do Vale do Rio Paraíba, no Estado de São Paulo, no Brasil, não é daquelas regiões em que ocorreram
sucessivos desdobramentos das vilas e das freguesias em novas vilas e em novas freguesias, como aconteceu
com a outrora imensa Vila de Mogi Mirim-SP.

 

 

O que é uma Freguesia:

Na época, no Reino de Portugal, a freguesia equivalia às atuais paróquias da Igreja Católica, e, no plano
administrativo temporal, aos distritos administrativos e distritos de paz atuais, os quais são subdivisões de um

município e de um termo.

Freguesia em Portugal:

Freguesia é uma subdivisão de uma diocese da Igreja Católica e uma subdivisão de um Concelho.

A freguesia registrava, em livros próprios, os batismos, casamentos e óbitos, os quais eram os documentos do
cidadão naquele tempo.

Em Portugal, os 308 concelhos se dividiam em 4.260 freguesias. 

Freguesia, hoje, em Portugal, equivale aos distritos administrativos do Brasil atual, os quais são subdivisões
dos municípios do Brasil.

Em janeiro de 2013, foram extintas 1.169 freguesias em Portugal, reduzindo-se o seu número a 3.091 pela Lei
11-A-2013.

As menores autarquias de Portugal hoje são as freguesias e depois os concelhos, atualmente ditos municípios.

As Freguesias são governadas pelas Juntas de Freguesia (Poder Executivo) e pela Assembleia de Freguesia
(Poder Legislativo), e, estão dentro do termo de um concelho (atualmente chamados de Município) ao qual
pertencem.

As freguesias em Portugal são milenares, assim como a maioria das vilas.

Em Portugal, as pequenas povoações de uma Freguesia são chamadas de "LUGARES" - Assim, Boassas, ou
Boaças, é um Lugar na Freguesia de São Miguel de Oliveira do Douro, e, é considerada a "Segunda Aldeia Mais
Portuguesa". A Aldeia mais portuguesa é Monsanto.

Uma aldeia, um lugar, pode ter capelas filiais à Igreja Matriz de uma Freguesia.

Freguesia no Brasil:

O mesmo que em Portugal, durante o tempo das Ordenações do Reino e durante o Império do Brasil, quando
não havia separação entre Igreja e Estado. A Freguesia era tanto uma instituição eclesiástica quanto civil.

As freguesias estavam subordinadas às vilas, porque, raramente se usava a palavra concelho no Brasil com o
significado de divisão administrativa, o atual município.
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Cada Freguesia tinha um Juiz de Vintena e um Juiz de Órfãos e Ausentes, portanto, tinham também função
judiciária.

As freguesias se dividiam, no Brasil, em quarteirões, os quais tinham seu Inspetor de Quarteirão.

Um arraial (povoado) era elevado à categoria de Freguesia, pela Diocese de sua região quando pudesse manter
um vigário à custa dos seus paroquianos e da Diocese (o Vigário - Pároco - Encomendado).

Os arraiais tinham capelas filiais à matriz da freguesia mais próxima a ele, a qual podia estar a dezenas de
quilômetros de distância.

Ou, o arraial era elevado à categoria de Freguesia pelo governo; neste caso era nomeado um Vigário Colado,
pagando, o governo, ao vigário colado, uma côngrua anual.

Cada  freguesia  podia  possuir  várias  capelas  filiais,  algumas  delas  localizadas  muito  longe  da  Matriz  da
Freguesia.

Hoje não se usa mais a palavra Freguesia no Brasil. Hoje se diz Paróquia, e no plano administrativo se diz
distrito, e, distrito de paz no plano judiciário.

Somente com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, acontece a separação da Igreja do Estado,
passando, as vilas e cidades, a serem divididas em "Distritos de Paz", os quais, até hoje, têm um Juiz de Paz,
mas com funções limitadas.

No Estado de São Paulo, no início do Século XX, primeiro se criava um Distrito Policial,  (chefiado por um
subdelegado), que eram subdivididos em quarteirões chefiados por inspetores de quarteirão. Na área destes
distritos policiais podiam, mais tarde, serem criados distritos de Paz:

Exemplo:

Lei Estadual Paulista n° 1.945, de 19/dez/1923, Cria o dístricto de paz de Santa Cruz da Esperança, com séde
no actual dístricto policial de igual nome

Hoje, no Brasil, as divisões administrativas dos municípios se chamam distritos, e, na parte jurídica, chamam-
se Distrito de Paz.

O território do Distrito de Paz é o mesmo do território dos distritos. Os distritos são administrados, hoje, no
Brasil, por subprefeitos.

A palavra "Distrito", em Portugal, tem outro significado, são os governos regionais (a Administração Civil -
Governo Civil).
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 Os moradores (“vizinhos” se dizia na época) da nova Vila de São
José do Paraíba e da nova Freguesia de São José

Para conhecer mais sobre estes primeiros moradores é preciso transcrever os mapas de população da Vila de
São José do Paraíba, e, o mapa de população da Vila de Jacareí-SP do ano de 1765.

No mapa de população de 1765, a Aldeia de São José do Paraíba tem ainda seus moradores anotados na lista
de moradores da Vila de Jacareí-SP.

Estes mapas de população estão guardados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, em péssimo estado de
conservação.

E, há um mapa de população de 1767, da Capitania de São Paulo, no Arquivo Ultramarino em Lisboa, do qual já
foi publicada a lista de moradores da Vila de Santos-SP, lista na qual aparece o Patriarca da Independência José
Bonifácio de Andrada e Silva.

Os mapas de população começaram a serem feitos a partir de 1765, quando da recriação da Capitania de São
Paulo,e, foram feitos, quase todos os anos até 1829.

São mapas completos que dão todos os nomes dos moradores, com idade, sexo, cor, raça, estado civil, e, a
profissão dos moradores de cada vila e freguesia da Capitania de São Paulo.

É preciso também estudar os inventários de bens de falecidos feitos pelos juízes de órfãos e ausentes da Vila de
São José do Paraíba e da Vila de Jacareí-SP.

Estes inventários estão nos respectivos arquivos municipais de São José dos Campos-SP e de Jacareí-SP.
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 As Correspondências do Acervo do Morgado de Matheus na Biblioteca Nacional, (entre outras, as 8 cartas do
Capitão Mor da Vila de Jacareí-SP e Diretor dos Índios da Aldeia de São José do Paraíba), por ocasião de sua

elevação à categoria de vila

O Capitão Mor José de Araujo Coimbra foi barbaramente assassinado, (naquele mesmo ano da criação da Vila
de São José do Paraíba), em 15/nov/1767

É preciso encontrar correspondência de outros diretores de índios da Aldeia de São José do Paraíba até o seu
último diretor em 1802

A ALDEIA DE SÃO JOSÉ do Paraíba NA BIBLIOTECA NACIONAL

Ainda em 1773, seis anos depois de elevada à vila, a Vila de São José do Paraíba era chamada de Aldeia.

 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS SOBRE A ALDEIA DE SÃO JOSÉ E A NOVA VILA ESTÃO ONLINE NO SITE DA
BIBLIOTECA NACIONAL

 

Material Manuscrito

Autor/Criador Mendes, Antônio Luís, (padre capelão da Aldeia)

Título [Atestado de abandono de casas e roças pelos índios da vila de São José] [Manuscrito]

Ano 30 out. 1767

Assuntos Índios da América do Sul - Brasil 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459579/mss1459579.pdf

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

Pousado, Fernando de 
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Sousa 

 

Título
[Carta  ao  governador  Luís  Antônio  de  Sousa  Botelho  Mourão,  comunicando  o
assassinato do capitão-mor José de Araújo Coimbra, e tratando da necessidade de se
nomear pároco para aquela vila.] [Manuscrito]

Ano 22 NOV. 1767

Assuntos

Correspondencia oficial 
- São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461360/mss1461360.p
df

 

 

 Material Manuscrito

Autor/Criador

Portes, José de 
Araújo 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, tratando da resistência
exercida pelos inimigos de seu falecido pai, José de Araújo Coimbra a sua nomeação
para diretor daquela vila.] [Manuscrito]

Ano 08 jul. 1768

Assuntos  
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Correspondencia oficial 
- São Paulo (Estado) 

 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461353/mss1461353.pdf

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

São Gerônimo, João 
de 

 

 

Título
[Carta  ao  governador  da  Capitania  de São Paulo  Luís  Antônio  de  Sousa  Botelho
Mourão, protestando contra a nomeação do frei Francisco do Amparo para pároco da
aldeia de São José da Paraíba.] [Manuscrito]

Ano 23 set. 1773

Assuntos

Correspondencia oficial
- São Paulo (Estado) 

 

 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461546/mss1461546.pdf
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Material Manuscrito

Título

[Carta dos oficiais da Câmara da Vila de São José do Paraíba do Sul ao governador Luís
Antônio de Sousa Botelho Mourão comunicando demarcação de limites daquela vila, e
remetendo carta aos camaristas de Taubaté participando a partida para a referida vila,
a fim de efetuar demarcação] [Manuscrito]

Ano 07 jan. 1769

Assuntos

Correspondencia 
oficial - São Paulo 
(Estado) 

 

 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459399/mss1459399.pdf

 

 

 

Material Manuscrito

Título
[Representação ao governador pedindo que tomasse providências quanto à demarcação da
nova vila de São José dO Paraiba feita pelo ouvidor geral da comarca, que prejudicava os
índios] [Manuscrito]

Ano [17--]

Assuntos

Índios da 
América do Sul -
Brasil 
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PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459578/mss1459578.pdf

 

 

 

 

Material Manuscrito

Título

[Carta dos oficiais da Câmara da Vila de Taubaté ao governador da Capitania de São
Paulo, Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, tratando de questão entre aquela Câmara
e a Câmara da nova vila de São José a respeito da forma como a última convocara a
primeira para a demarcação de seus limites, e remetendo resolução daquele senado
sobre o caso] [Manuscrito]

Ano 06 jan. 1769

Assuntos

Correspondencia 
oficial - São Paulo 
(Estado) 

 

 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459448/mss1459448.pdf

 

 

Material Manuscrito

Título

[Carta dos     oficiais     da     Câmara     da Vila de São José ao governador Luís Antônio de Sousa   
Botelho Mourão comunicando falecimento do organista daquela     Câmara, e solicitando   
que mandasse recolher um índio que fora mestre do mesmo para reger os meninos do 
coro paroquial] [Manuscrito]
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Ano 22 jan. 1770

Assuntos

Correspondencia 
oficial - São Paulo 
(Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459400/
mss1459400.pdf

 

 

 

Material Manuscrito

Título
[Carta dos     oficiais     da     Câmara     da Vila de São José ao governador Luís Antônio de Sousa  
Botelho Mourão comunicando falecimento do pároco Antônio Luís Mendes e 
solicitando a nomeação de um substituto] [Manuscrito]

Ano 06 jan. 1771

Assuntos

Correspondencia oficial 
- São Paulo (Estado)

 

 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459401/
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mss1459401.pdf

 

 

 

Manuscrito  

Título

[Carta dos     oficiais     da     Câmara     da Vila de São José ao governador Luís Antônio de Sousa   
Botelho Mourão remetendo cópia da carta recebida do vigário capitular acertando 
detalhes a respeito da côngrua oferecida por aquela     Câmara     e pedindo que o próprio   
governado providenciasse o paroco que requeriam] [Manuscrito]

Ano 20 fev. 1768

Assuntos

Correspondencia 
oficial - São Paulo 
(Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459398/m
ss1459398.pdf

 

 

 Material Manuscrito

Título [Carta dos     oficiais     da     Câmara     da Vila de São José ao governador Luís   Antônio de   
Sousa Botelho Mourão solicitando nomeação de pároco para a mesma vila e 
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oferecendo côngrua] [Manuscrito]

Ano 30 jan. 1768

Assuntos

Correspondencia oficial -
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459397/
mss1459397.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criado
r

Sousa, Afonso 
Botelho de 
Sampaio e 
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Título

[Carta ao governador da Capitania de São Paulo Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, indicando o padre João da Silva, vigário da vila de São José, 
para pároco da freguesia do Registro, e tratando de sua próxima reuniões com 
os diretores das aldeias localizadas serra acima para escolha dos lugares onde 
seriam criadas novas povoações] [Manuscrito]

Ano 7 ago. 1768

Assuntos

Igreja católica -
Clero 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461066/mss1
461066.pdf

 

 

 

 

 Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 
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Título
[Carta ao governador Luis Antonio de Sousa Botelho Mourao, 
comunicando o mau estado em que encontrara a aldeia de São José da 
qual era diretor] [Manuscrito]

Ano 15 jan. 1766

Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss14602
25/mss1460225.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 

 

 

Título [Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
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comunicando o mau estado que se encontravam as construções da 
aldeia de São José] [Manuscrito]

Ano 08 jul. 1766

Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss14602
30/mss1460230.pdf

 

 

 

 Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
comunicando os rendimentos da aldeia de São José e o mau estado da 
igreja local] [Manuscrito]

Ano 23 maio 1767
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Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1460
253/mss1460253.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
denunciando a invasão das terras da aldeia de São José por moradores 
de Jacareí] [Manuscrito]

Ano 06 ago. 1766
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Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1460
232/mss1460232.pdf

 

 

 

 Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de 
Araújo, capitão-mor

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
desmentindo acusações do índio Diogo Carvalho contra o sistema da aldeia
de São José] [Manuscrito]

Ano 27 fev. 1766

Assuntos  
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Carvalho, Diogo 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1460227/
mss1460227.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
justificando demora na demarcação das terras da Aldeia de São 
José] [Manuscrito]

Ano 07 abr. 1767

Assuntos

Correspondencia oficial - 
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São Paulo (Estado) 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1460
247/mss1460247.pdf

 

 

 

 

 Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de Araújo, 
capitão-mor 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
remetendo preso um índio que tentara induzir os habitantes da aldeia 
de São José a levantes] [Manuscrito]

Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 
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PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss14602
28/mss1460228.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador

Coimbra, José de 
Araújo, capitão-
mor 

 

 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, tratando de 
ordem de benefício ao padre Antônio Luís Mendes e remetendo memorial 
dos índios dispersos da aldeia de São José] [Manuscrito]

Ano 02 out. 1766

Assuntos

Mendes, Antônio 
Luís 
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PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1460237/m
ss1460237.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Título

[Ordem do governador da Capitania de São Paulo, Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, ao sargento-mor José de Macedo Souto Maior e 
Castro para que percoresse as aldeias indígenas observando a 
administração das mesmas] [Manuscrito]

Ano 09 set. 1768

Assuntos

Correspondencia oficial -
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss145959
9/mss1459599.pdf
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Material Manuscrito

Título

[Representação do diretor, oficiais e índios da aldeia de São José ao 
governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão pedindo despacho 
para que qualquer escrivão juramentado pudesse fazer a demarcação das
terras junto com o juiz sismeiro do distrito pelos moradores das 
vizinhanças] [Manuscrito]

Ano [17--]

Assuntos

Correspondencia oficial
- São Paulo (Estado)

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459538
/mss1459538.pdf

 

 

 

 

 

Material Manuscrito
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Título
[Representação dos índios da aldeia de São José ao governador Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão, pedindo que castigasse o diretor da 
aldeia pelos ultrajes cometidos contra os índios] [Manuscrito]

Ano [17--]

Assuntos

Correspondencia oficial - 
São Paulo (Estado) 

 

 

PDF
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss14595
39/mss1459539.pdf

 

 

 

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador Afonseca, Manuel Álvares de, tenente 

Título
[Carta  ao  governador  Luís  Antônio  de  Sousa  Botelho  Mourão,  comunicando  haver
procedido ao ensacamento do fumo colhido na nova vila de São José e ao inventário dos
bens contidos na mesma, a fim de entregá-lo ao diretor da vila.] [Manuscrito]

Ano 12 jan. 1769

97

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459539/mss1459539.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459539/mss1459539.pdf


Assuntos Correspondencia oficial - São Paulo (Estado) 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459982/mss1459982.pdf

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador Portes, José de Araújo 

Título
[Carta  ao  governador  Luís  Antônio  de  Sousa  Botelho  Mourão,  tratando  da
impossibilidade  de  recolher  administrados  dispersos  à vila  de  São  José,  por  se
encontrar a maioria sob jurisdição da vila de Jacareí.][Manuscrito]

Ano 15 abr. 1769

Assuntos Correspondencia oficial - São Paulo (Estado) 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461355/mss1461355.pdf

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador Afonseca, Manuel Álvares de, tenente 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, tratando da resistência da Câmara de
Taubaté em aceitar a demarcação dos limites da nova Vila de São José.] [Manuscrito]

Ano 08 jan. 1769

Assuntos Correspondencia oficial - São Paulo (Estado) 

98

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461355/mss1461355.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459982/mss1459982.pdf


PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459981/mss1459981.pdf

 

 

 

Material Manuscrito

Autor/Criador Portes, José de Araújo 

Título
[Carta ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, tratando da resistência exercida pelos
inimigos  de  seu  falecido  pai,  José  de  Araújo  Coimbra  a  sua  nomeação  para  diretor  daquela
vila.] [Manuscrito]

Ano 08 jul. 1768

Assuntos Correspondencia oficial - São Paulo (Estado) 

PDF http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1461353/mss1461353.pdf
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História do Município de São José dos Campos-SP, Estado de São Paulo 
- Brasil - Da Aldeia à Metrópole - 1643 - 1767 - 2017 - 250 anos - 
Segunda Parte

HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Nesta ordem:

Aldeia - Capela - Vila - Freguesia - Município - Termo - Cidade - Comarca - Sede de Região Administrativa -
Sede de Região Metropolitana

 

 

LEIA A PRIMEIRA  PARTE DA HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP em:

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP ATÉ 1800

 

 

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, a velha aldeia guaianá, a antiga cidade dos sanatórios, CIDADE MILAGRE, Cidade
Progresso, Cidade do Avião, inventou o primeiro computador brasileiro (o Zézinho), o Avião Bandeirante, o

primeiro satélite brasileiro, o carro a álcool, e, a urna eletrônica.

 

 250 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP em 27 de julho de 2017
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http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/historia-do-municipio-de-sao-jose-dos-campos-sp---brasil/


Chamada, desde 1767, de São José do Paraíba, teve seu nome alterado, em 02/abril/1871, para
São José dos Campos-SP, por causa de um município homônimo, a atual Além-Paraíba-MG.

 

 Vila, com Pelourinho, e Câmara em que têm servido, promiscuamente, brancos e índios

 

Da ordem que tinha, o Governador da Capitania de São Paulo, Dom Luís António de Souza Botelho
Mourão, (o Morgado de Matheus), de elevar 11 aldeias de índios à condição de vila, o fez apenas

com a Aldeia de São José do Paraíba. 

 

O clima da cidade e dos campos é admiravelmente saudavel: é dificil encontrar-se lugar mais saudavel e
clima mais aprasivel, prinicipalmente no inverno; Se este clima fosse bem conhecido seria hospital da

Providencia de São Paulo e de outros.

 

  

Si a nova cidade (em 1864) de S. José do Parahyba (antes fosse DOS CAMPOS porque com este nome é
commercialmente conhecida) não é das de primeira ordem da provincia, pelo menos póde ser uma das

primeiras das de segunda ordem

 

’Durante muitos annos permaneceu esta cidade em estado tão atrasado que nem ao menos podia
formar termo

 

“Os paulistas Ângelo de Siqueira Affonso e sua mulher, bem como Francisco João Leme e sua família, pediram e
obtiveram, em 1650, do Capitão Mor Dionizio da Costa, (então ainda capitão mor da Capitania de São Vicente,
e, que logo seria da Capitania de Itanhaém), grandes sesmarias, alegando que queriam povoar o (Rio) Paraíba
do TERMO (DA VILA) DE JACAREÍ.”

 

 

O aniversário do município de São José dos Campos-SP ocorre no dia 27 de julho, feriado municipal.

No dia 27 de julho de 1767, a aldeia foi erecta em vila com levantamento de pelourinho e eleição dos oficiais da
câmara (república) da nova vila, e, no dia seguinte, 28/7/1767, tomaram posse os primeiros oficiais da Câmara
da Vila de São José do Paraíba, todos, exceto Fernando de Souza Pousado, eram índios guaianases analfabetos
que assinaram em cruz o termo de posse.

A nova vila fora desmembrada da Vila de Jacareí, da Capitania de São Paulo.

 Gabriel Furtado - Sinal de Cruz – Vicente Carvalho - uma Cruz – Sinal de Verissimo Correa e uma
cruz – Sinal de Luiz Baptista e uma cruz – Sinal de Domingos Cordeiro uma cruz.
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Esta História de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP é dedicada àqueles sonhadores de 1767:

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, a velha aldeia guaianá, a antiga cidade dos sanatórios, CIDADE MILAGRE,
inventou o primeiro computador brasileiro (o Zézinho), o Avião Bandeirante, o primeiro satélite brasileiro, o

carro a álcool, e, a urna eletrônica.

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

102



Leia aqui sobre personalidades que nasceram, residiram ou residem em São José dos Campos-SP

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/personalidades-de-sao-jose-dos-
campos/

 SEGUNDA PARTE
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SÉCULOS XIX, XX E XXI

 

Documentos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre São José dos Campos-SP no tempo de
Império do Brasil:

Este texto bem legível descreve bem as necessidades do Município em 1867:

Um boa descrição do município em 1867

Leia este PDF:

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PARAHYBA-SP EM 1867

 

 

 

1867 - A Polêmica da mudança da Praça do Mercado, assinatura de muitos moradores (como os Ricardo Leite),
marcação de limites da área urbana, a praça Afonso Pena é chamada de Praça da Cadeia Nova

 

 

Pedido para a Estrada passar no centro da villa 1858

 

 

Prestação de contas da Câmara Municipal em 1873:

Contas da Câmara Municipal 1872

 

 

Empréstimo para término do Cemitério Municipal em 1872:

Sobre o pedido de empréstimo, em 1882, para a conclusão do segundo cemitério público de São José dos
Campos-SP

 

Pedindo a tranferência, em 1867, da Freguesia do Buquira, a atual Monteiro Lobato-SP, para São José do do
Parahyba; com descrição da Região

 

651.
 

 

Solicitação de pagamento
de gratificação por 
excesso de alunos.

 São 
José do
Paraíba
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1861

 753. 1865 Solicitação de 
verba para 
abastecimento de 
água.

 São José do Paraíba  

 858. 1870 Solicitação de 
verba para compra 
de alfaias 
(paramentos 
religiosos) para a 
igreja.

 São José do Paraíba  

 1634.1867 Necessidades do 
município.

 São José do Paraíba  

 1665.1866 Posturas 
Municipais.

 São José do Paraíba  

 1669.1867 Posturas 
Municipais.

 São José do Paraíba  

 1670.1867 Posturas 
Municipais / 
Mudança de praça 
do mercado.

 São José do Paraíba  

 1705.1861 Pedido de 
autorização para a 
construção de um 
atalho no local 
denominado Sapé.

 São José do Paraíba  

 1706.1861 Representação 
contra a construção
de atalho no local 
denominado Sapé.

 São José do Paraíba  

 1760.1861 Posturas  São José do Paraíba  
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Municipais.

 1813.1868 Aprovação de um 
imposto para as 
obras da Matriz.

 São José do Paraíba  

 1893.1867 Transferência de 
jurisdição.

 São José do Paraíba, 
Buqu ...

 

 1934.1867 Pedido de 
aprovação de um 
imposto de 
capitação (por 
cabeça) para ser 
aplicado na 
reconstrução da 
igreja Matriz.

 São José do Paraíba  

 2013.1858 Pedido para que a 
estrada Geral passe
pelo centro da vila.

 São José do Paraíba  

 2065.1866 Pedido de criação 
de imposto sobre 
cada habitante para
construção da 
igreja Matriz.

 São José do Paraíba  

 2366.1864 Transferência de 
jurisdição.

 Taubaté, Buquira, São
Jos ...

 

 2372.1865 Transferência de 
jurisdição.

 Caçapava, São José 
do Paraíba

 

 2375.1865 Transferência de 
jurisdição.

 Paraibuna, São José 
do Pa ...

 

 2789.1866 Anexação de 
território.

 São José do Paraíba, 
Buqu ...
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 2979.1857 Aumento de salário
de professor.

 São José do Paraíba  

 3059.1862 Diversos - Março.  São Paulo, Ubatuba, 
Braga ...

 

 3349.1868 Diversos - Maio.  São 
Paulo,Ubatuba,São 
Jos ...

 

 4343.1845 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4344.1845 Solicitação de 
aumento de salário.

 São José do Paraíba  

 4660.1858 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4719.1851 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4803.1852 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4804.1852 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4958.1856 Solicitação de 
verba para obras da
igreja Matriz.

 São José do Paraíba  

 4959.1856 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 4960.1856 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  
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 5062.1855 Solicitação de 
verba para reparos 
na cadeia.

 São José do Paraíba  

 5375.1860 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5439.1859 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5440.1859 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5519.1861 Solicitação de 
verba para obras na
Cadeia.

 São José do Paraíba  

 5559.1864 Contratos 
celebrados para 
diversas obras, 
contendo 
orçamento de 
despesas.

 São José do Paraíba  

 5683.1862 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5780.1863 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5861.1864 Prestação de 
contas.

 São 
Paulo,Parnaíba,São Jo
...

 

 5976.1865 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 5977.1865 Prestação de  São José do Paraíba  
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contas.

 5987.1865 Prestação de 
contas.

 São 
Paulo,Santos,Taubaté,
...

 

 6019.1866 Prestação de 
contas.

 São José do Paraíba  

 6039.1867 Avaliação das 
necessidades do 
município e 
considerações 
sobre o orçamento.

 São José da Paraíba  

 6044.1867 Prestação de 
contas.

 Lorena,São José do 
Paraíb ...

 

 6094.1866 Prestação de 
contas.

 São Paulo,Itu,São 
Luís,Sã ...

 

 6224.1869 Prestação de 
contas.

 São 
Paulo,Itu,Paraibuna,S 
...

 

 7454.1858 Posturas 
Municipais.

 São José do Paraíba  

 7687.1842 Necessidades do 
município.

 São José do Paraíba
 

 

 

560.
1873 Prestação de contas.  São 

José dos
Campos
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 577. 1874 Solicitação de 
verba para obras 
na cadeia.

 São José dos Campos  

 578. 1874 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 635. 1872 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 1032.1887 Prestação de 
contas.

 Jundiaí,Campinas,Jacareí,
...

 

 1110. 1875 Solicitação de 
autorização para 
pagamento de 
custas judiciais.

 São José dos Campos  

 1111. 1875 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 1112. 1875 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 1157. 1876 Solicitação de 
verba para 
aumento de 
professores.

 São José dos Campos  

 1593.1888 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 1771.1886 Posturas 
Municipais / 
Venda de 
terrenos.

 São José dos Campos  

 1858.1880 Posturas  São José dos Campos  
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Municipais.

 2840.1872 Transferência de 
jurisdição.

 São José dos Campos, 
Caçapava

 

 2859.1875 Transferência de 
jurisdição.

 Bragança, São José dos 
Campos

 

 2916.1881 Fixação de 
divisas.

 São José dos Campos, 
Palmas

 

 2917.1881 Anexação de vila
a termo.

 São Jose dos Campos, 
Patr ...

 

 2928.1882 Transferência de 
Jurisdição 
(Projeto 47).

 São José dos Campos  

 3477.1879 Transferência de 
jurisdição.

 Caçapava, São José dos 
Ca ...

 

 3508.1881 Transferência de 
jurisdição 
(Projeto nº 240).

 Patrocínio, São José 
dos ...

 

 3514.1881 Autorização de 
privilégio para 
construção, uso e
gozo de linha de 
bonde (Projeto nº
183).

 São José dos Campos  

 3522.1882 Transferência de 
jurisdição.

 Paraibuna,São 
Paulo,Atiba ...

 

 3528.1882 Autorização de 
empréstimo para 
abastecimento de
água potável e 

 São José dos Campos  
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construção de 
chafariz.

 3530.1882 Transferência de 
jurisdição.

 Limeira, Rio Claro, São 
J ...

 

 5326.1861 Solicitação de 
verba para 
construção de 
ponte sobre o Rio
Paraíba.

 São José dos Campos  

 6438.1871 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 6567.1873 Prestação de 
contas.

 São Paulo,Franca do 
Imper ...

 

 6636.1874 Prestação de 
contas.

 São José dos 
Campos,Porto ...

 

 6705.1876 Prestação de 
contas.

 São Paulo (Jacareí,São Jo
...

 

 6728.1879 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 6769.1878 Solicitação de 
pagamento de 
custas judiciais.

 São José dos Campos  

 6770.1880 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 6921.1882 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 6997.1880 Prestação de  São José dos Campos  
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contas.

 7021.1881 Solicitação de 
acerto de salário 
para Secretário 
da Câmara.

 São José dos Campos  

 7067.1881 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 7068.1882 Solicitação de 
verbas para 
conclusão do 
cemitério.

 São José dos Campos  

 7251.1884 Prestação de 
contas.

 São 
Paulo,Buquira,Franca, ...

 

 7304.1885 Solicitação de 
verba para 
construção das 
estradas de Santa
Bárbara e 
Poncianos na 
Serra da 
Mantiqueira.

 São José dos Campos  

 7305.1885 Solicitação de 
verba para 
reparos na 
estrada que vai a 
Caçapava.

 São José dos Campos  

 7377.1888 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 7520.1887 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 7521.1887 Solicitação de  São José dos Campos  
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verba para obras 
públicas.

 7799.1872 Necessidades do 
município.

 São José dos Campos  

 8124.1887 Posturas 
Municipais.

 São José dos Campos  

 8217.1874 Posturas 
Municipais.

 São José dos Campos  

 8482.1880 Oferecimento de 
terreno para 
estabelecimento 
de núcleo 
agrícola.

 São José dos Campos  

 8509.1887 Pedido de 
autorização para 
aforar e arrendar 
terrenos 
devolutos 
pertencentes ao 
município.

 São José dos Campos  

 8930.1872 Prestação de 
contas.

 São 
Paulo,Taubaté,Iguape, ...

 

 9170.1876 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos  

 9199.1877 Prestação de 
contas.

 São José dos Campos
 

 

1910 Orçamentos municipais - 1910  São 
José dos
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35405. Campos

 36779.1910 Ofício Câmara 
Municipal de S. José 
dos Campos à Câmara 
de Deputados do 
estado de SP, 
convidando para a 
inauguração do novo 
edifício do grupo 
escolar de São José dos
Campos.

 São 
José dos
Campos

 

 36780.1917 Ofício de João Alves 
da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
ao Presidente da 
Câmara comunicando 
sua eleição e posse do 
cargo de presidente.

 São 
José dos
Campos

 

 36781.1917 Ofício de João 
Monteiros, Prefeito 
Municipal de São José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara 
comunicando sua 
eleição e posse no 
cargo de prefeito.

 São 
José dos
Campos

 

 36782.1918 Ofício da Prefeitura 
Municipal de S. José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara, 
comunicando que o 
senhor João Monteiro 
foi reeleito e 
empossado no cargo de
Prefeito Municipal

 São 
José dos
Campos

 

 36783.1919 Ofício da Prefeitura 
Municipal de São José 
dos Campos ao 

 São 
José dos

 

115

http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36783
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36783
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36782
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36782
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36782
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36781
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36781
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36781
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36780
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36780
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36780
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36779
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36779
http://www.al.sp.gov.br/geral/acervoHistorico/FichaDocumentoRepublicaVelha.jsp?idDocumento=36779


Presidente da Câmara, 
comunicando que o 
senhor Nelson Silveira 
foi eleito e empossado 
no cargo de Presidente 
da Câmara Municipal

Campos

 36784.1919 Ofício da Prefeitura 
Municipal de São José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara, 
comunicando que o 
senhor João Alves da 
Silva foi eleito e 
empossado no cargo de
Prefeito

 São 
José dos
Campos

 

 36785.1921 Ofício do senhor 
Nelson S. S. Avila ao 
Presidente da Câmara, 
comunicando que foi 
reeleito para o cargo de
Presidente da Câmara 
Municipal de São José 
dos Campos

 São 
José dos
Campos

 

 36786.1921 Ofício do senhor João 
Alves da Siva ao 
Presidente da Câmara 
de São Paulo, 
comunicando que foi 
reeleito para o cargo de
Prefeito do Município 
de São José dos 
Campos

 São 
José dos
Campos

 

 36787.1924 Ofício do senhor 
Nelson Silveira 
D'Ávila, ao senhor 
Antônio Lobo, 
Presidente da Câmara 
dos Deputados, 
comunicando que foi 
reeleito para o cargo de
Presidente da Câmara 

 São 
José dos
Campos
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Municipal de São José 
dos Campos

 36788.1924 Ofício do senhor João 
Alves da Silva 
Cursino, ao senhor 
Antônio Lobo, 
Presidente da Câmara 
dos Deputados, 
comunicando que foi 
reeleito para o cargo de
Prefeito Municipal de 
São José dos Campos

 Sâo 
José dos
Campos

 

 37392.1920 Ofício da prefeitura 
municipal de São José 
dos Campos ao 
presidente da câmara 
de São Paulo, 
informando que o 
senhpr José Alves da 
Silva foi reeleito como 
prefeito daquele 
município

 São 
José dos
Campos

 

 37393.1920 Ofício da câmara 
municipal de São José 
dos Campos ao 
presidente da câmara 
de São Paulo, 
comunicando que o 
senhor Nelson Silveira 
de Avila foi reeleito 
como presidente desta 
corporação

 São 
José dos
Campos

 

 37624.1927 Ofício do Presidente da
Câmara Municipal de 
São José dos Campos a
Antonio Lobo, 
Presidente da Câmara 
dos Deputados do 
estado de São Paulo, 
comunicando ter sido 
reeleito ao cargo de 

 São 
José dos
Campos
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Presidente desta 
corporação.

 37625.1929 Ofício de João Alves 
da Silva Cursino, 
Prefeito Municipal de 
São José dos Campos, 
ao Presidente da 
Câmara dos Deputados
do estado de São Paulo
comunicando ter sido 
reeleito para o cargo de
Prefeito deste 
Município.

 São 
José dos
Campos

 

 37626.1929 Ofício da Câmara 
Municipal de São José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara 
dos Deputados do 
estado de São Paulo 
comunicando ter sido 
reeleito o Presidente 
desta Câmara 
Municipal.

 São 
José dos
Campos

 

 39775.1929 Ofício de Brás Alves 
da Silva, Prefeito 
Municipal de São José 
dos Campos, ao 
Presidente da Câmara 
dos Deputados do 
estado de São Paulo 
comunicando ter sido 
reeleito para o 
exercício deste cargo.

 São 
José dos
Campos

 

 39777.1929 Ofício do Presidente da
Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
ao Presidente da 
Câmara dos Deputados
do estado de São Paulo
comunicando ter sido 

 São 
José dos
Campos
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reeleito.

 39898.1930 Ofício do Presidente da
Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
ao Presidente da 
Câmara dos Deputados
do estado de São Paulo
comunicando ter sido 
reeleito Presidente da 
Câmara Municipal para
o corrente ano.

 São 
José dos
Campos

 

 39907.1930 Ofício do Prefeito 
Municipal de São José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara 
dos Deputados do 
estado de São Paulo 
comunicando ter sido 
reeleito para o cargo de
Prefeito Municipal, 
durante o corrente ano.

 São 
José dos
Campos

 

 40577.1910 Cartas, cartões, ofícios,
telegramas de 1909 a 
1912

 São 
José dos
Campos

 

 41142. 1927 Ofício do senhor João 
Alves da Silva Cursino
ao senhor Antônio 
Bueno, Presidente do 
Senado, comunicando 
a sua reeleição para o 
cargo de Prefeitura 
Municipal de São José 
dos Campos

 São 
José dos
Campos

 

 41250.1929 Carta de Azevedo 
Júnior a Dino Bueno, 
Presidente do Senado 
do Estado de São 
Paulo, comunicando 
não poder comparecer 

 São 
José dos
Campos
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às sessões por motivo 
de saúde.

 42586.1930 Ofício do Presidente da
Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
ao Presidente da 
Câmara dos Deputados
do estado de São Paulo
comunicando ter sido 
reeleito Presidente da 
Câmara Municipal.

 São 
José dos
Campos

 

 42587.1930 Ofício do Prefeito 
Municipal de São José 
dos Campos ao 
Presidente da Câmara 
dos Deputados do 
estado de São Paulo 
comunicando ter sido 
reeleito para o cargo de
Prefeito Municipal.

 São 
José dos
Campos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lei nº 27, de     22/04/1864  
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ELEVA À CATEGORIA DE CIDADES, AS VILAS DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA E SÃO JOÃO DE CAPIVARY,
COM AS MESMAS DENOMINAÇÕES E LIMITES ATUAIS.

 Lei nº 25, de     22/04/1864  

CRIA UM OFÍCIO DE ESCRIVÃO DE ORFÃOS NA VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA.

 Lei nº 16, de     20/04/1864  

MANDA EXPLORAR E ORÇAR A CANALIZAÇÃO DO RIO PARAÍBA EM JACAREÍ.

 Lei nº 11, de     12/04/1864  

ANEXA  AO  MUNICÍPIO  DE  JUNDIAÍ  A  FAZENDA  DE  ANTÔNIO  AUGUSTO  DA  FONSECA,  ORA
PERTENCENTE AO DE CAMPINAS, E AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ A FAZENDA DO BARÃO DE SANTA
BRANCA, ORA PERTENCENTE AO DE S.JOSÉ DO PARAÍBA.

 Lei nº 4, de     06/04/1861  

AUTORIZA A ABERTURA DA ESTRADA QUE PARTINDO DE S.JOSÉ DO PARAÍBA SIGA DO FIM DO
ATERRADO DO SAPÉ ACOMPANHANDO O VALO DIVISÓRIO DO TERRENO PERTENCENTE AO TENENTE
CORONEL JOAQUIM ANTÔNIO DE PAULA MACHADO, E TERMINA NA ESTR ...

 Lei nº 1, de     20/03/1861  

AUTORIZA O CONSERTO DA PONTE DO RIO PARAÍBA EM S. JOSÉ DOS CAMPOS, NA ESTRADA PARA A
PROVÍNCIA DE MINAS, E PORTO DE CARAGUATATUBA, DESPENDENDO-SE COM ELE ATÉ A QUANTIA
DE SEIS CONTOS DE RÉIS.

 Lei nº 3, de     12/03/1856  

CRIA NA VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA UMA CAPTAÇÃO DE CENTO E SESSENTA RÉIS DESTINADA
AOS REPAROS DA MATRIZ RESPECTIVA.


Lei nº 26, de     15/03/1841  

AUTORIZA A ARREMATAÇÃO DOS TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA E
REGULA A APLICAÇÃO DO SEU PRODUTO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO que o CORONEL JOSÉ AROUCHE DE TOLEDO RONDON fez da  VILA de SÃO JOSÉ do PARAÍBA
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em 22 de dezembro de 1802

Este estudo do Coronel Toledo Rondon é o eixo para a compreensão da História da Aldeia de São
José do Paraíba.

Mesmo sendo vila, São José continuou sendo administrada, até o início do Século XIX,  pela Diretoria Geral das
Aldeias dos Índios, quando, por iniciativa do Diretor Geral das Aldeias dos Índios, o Coronel José de Arouche de
Toledo Rondon, a irregularidade foi sanada.

Os Jesuítas sempre tiveram o maior cuidado em possuir índios, deram origem às aldeias de Carapicuíba, Mboi
(a atual Embu), Itapecerica e Itaquaquecetuba e São José, hoje vila.

Então tinham o nome de Fazendas, que eles herdaram dos paulistas com bastantes índios, cujo número sempre
procuraram aumentar, não só com índios vindos do sertão, mas mesmo com índios de pessoas particulares, e

até das mais Aldeias, que eles seduziam, e que deu causa a serem expulsos de São Paulo (em 1643).

O Ex.mo Sr. D. Luís de Sousa Botelho Mourão, (o Morgado de Mateus), conheceu bem a necessidade de erigir
em Freguesias e Vilas as Aldeias que fossem tomando maior calor por efeito de suas diligências: Esperançava-

se muito nas (aldeias) de São Miguel, Pinheiros e São José. Contudo erigiu em vila esta última, ficando, as
outras aldeias como dantes.

Noto neste procedimento duas incoerências:

a 1° é o erigir em Vila a Aldeia de São José, podendo contentar-se em fazê-la Freguesia, pois que ainda não
tinha, nem hoje tem capacidade para ser Vila.

2° Que tendo a dita povoação nome de Vila, com Pelourinho, e Câmara em que têm servido, promiscuamente,
brancos e índios,ainda conserve o nome de Aldeia, e tenha Diretor.

Se nela se acham índios com capacidade de reger aos mesmos brancos, e administra-lhes Justiça, segue-se
que não está no estado em que se contempla o Diretório (dos índios), o que se lhes faz injuria em conservá-los

debaixo de Direção.

Se o sr. Dom Luís Antônio (o Morgado de Mateus) tirasse o Diretor dos Índios da sua nova Vila; se os sujeitasse
unicamente às Justiças, à Ordenança, e mesmo fizesse alistar os mais hábeis nos Corpos  Milicianos, de certo
haveria pouca lembrança de Aldeia, e já não sabia quem eram os Índios, como  aconteceu com a Aldeia dos

(Índios) Guarulhos.

 

O CORONEL JOSÉ AROUCHE DE TOLEDO RONDON RECOMENDOU, ENTÃO, QUE:

Pelo que principiando pela Vila de São José: está só exige que se lhe tire o Diretor (dos Índios) e se entreguem
os Índios ao Corpo de Ordenança. Esta Vila, segundo os mapas (de população) do ano passado (1801), tem

850 habitantes de todas as cores, e 466 índios; que tudo faz a soma de 1316 habitantes.

A Aldeia de São José já se acha com Pároco (Vigário) Colado, o que é também dos brancos, e, tem o nome de
vila. E, portanto, está providenciada com a saída do Diretor (de Índios). 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO XIX

122



A História de São José dos Campos-SP está praticamente perdida neste século pelo desaparecimento dos Livros
de Atas da Câmara Municipal dos séculos 18 e 19 - Se não tem documento, não tem História. 

Existe sobre esta época, em São José dos Campos-SP, os processos cíveis e criminais no Arquivo Histórico do
Município de São José dos Campos-SP, dos quais, os mais interessantes são sempre os "Inventários dos Bens

Que Ficaram Dos Finados", os quais, no Século XIX e anteriores, eram ricos em informações. Estão
digitalizados estes inventários.

No Almanack Litterario de 1881 é citado livros de Atas da Câmara de 1802 em diante  - Portanto os livros da
Câmara do Século XIX desapareceram depois de 1881.

 Mas já não existiam mais, em 1881, os livros de 1800 e anteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste de Saint-Hilaire passa por São José dos Campos-SP no ano da Independência do Brasil -
1822.
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Há légua e meia de Pirancangava (Não localizado - Não tem no Dicionário Geográfico do de Eugênio Egas),
passamos ao lado da Vila de São José. Entre Lorena e Jacareí, se não me engano, não se atravessa lugar algum
tão próximo da Serra da Mantiqueira. Essa vila deve às montanhas uma vista bastante pitoresca; aliás não
passa de uma mísera aldeia compostas de casas pequenas, baixas e mal mantidas. a igreja é pequena e só tem
uma torre pouco elevada

A Villa de São José do Parahyba, em 1817, por Thomas Ender

 

 

 

 

 

 

A Estrada QUE PASSAVA POR FORA DA VILA - SEGUINDO DE JACAREÍ PARA PARAIBUNA:
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Estrada de Terra, obviamente, como todas daquele tempo, exceto algumas de pedras como a Calçada        do  
Lorena que ligava São Paulo a Santos.

O Almanack descreve toda a discussão na Câmara de se tentar passar uma estrada por dentro da Vila:

Era tarefa difícil por causa dos banhados e por tornar mais longo o caminho de quem ia de São Paulo para o Rio
de Janeiro.

O ATRASO DA VILA SE DEVIA EM GRANDE PARTE À ESTRADA REAL PASSAR DISTANTE DA VILA:

 

Veja, neste mapa abaixo, como a Estrada passava fora da Vila de São José do Paraíba:
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 Mapa das Estradas entre São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte - 1836 

Mapa, de 1836, do General Daniel Pedro Müller 

A Estrada de São Paulo para o Rio de Janeiro passava longe da Vila de São José do Paraíba, onde havia muito
brejo, várzeas e banhados, o que dificultava a construção de uma estrada;

E os vereadores e os demais oficiais da Câmara lutaram, muito tempo, para ter uma estrada que passasse pela
Vila de São José.

As Atas da Câmara da Vila de São José, que registraram toda essa história, não existem mais.

A rota era JACAREÍ - PARAIBUNA - CAÇAPAVA VELHA

O Mapa dá as distâncias, em léguas, (uma légua é 6.600 m), entre São Paulo e Pindamonhangaba, e, dá 8
léguas de Paraibuna a Caraguatatuba

 São José do Paraitinga é a atual Salesópolis-SP

 A "Cassapaava" mostrada no mapa é a atual Caçapava Velha 

Conceição é a atual Cidade de Guarulhos 

Escada é Guararema

 O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PARAHYBA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO e o Regimento das
Câmaras de 1828
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Esta  palavra Município, que  aparece,  pela  primeira  vez  na  legislação,  no  Regimento  das  Câmaras  de
1828, seria pouco usada no século XIX no Império do Brasil, sendo por mais chamada de vila, e, em 1828, a
palavra Município ainda era entendida mais no sentido que tem em Portugal, como municipalidade, o conjunto
dos cidadãos, como o era em Portugal até a Constituição de 1976.

“propôr ao Conselho Geral o que melhor convier aos interesses do municipio;”

De 1767 até 1828, a Câmara da Vila de São José do Parahyba tinha almotacéis, juízes ordinários eleitos,
procuradores, vereadores, e outros oficiais todos eleitos.

A partir de 1828, passa a ser um MUNICÍPIO, e a câmara passa a se chamar Câmara dos Vereadores que
governa, exercendo as FUNÇÕES EXECUTIVAS a vila, através de posturas, e, não mais tendo, a Câmara,
funções judiciárias; tendo somente vereadores, procurador e juiz de paz.

 "Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e economia das povoações, e seus termos, pelo
que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os objectos seguintes:"

Só com a República  em 1889,  é  que apareceria  o  intendente  e depois  o  prefeito  municipal  com funções
executivas.

Em  Portugal,  até  hoje,  2016,  continua  sendo  a  Câmara  Municipal  que  governa;  que  exerce  as  funções
executivas, nos 350 concelhos (vilas e cidades) de Portugal. 

 

Regimento das Câmaras

Lei Imperial de 1 de outubro de 1828
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Dá nova fórma ás Camaras Municipaes, marca suas attribuições, e o processo para a sua eleição, e dos
Juizes de Paz.

TITULO I

FÓRMA DA ELEIÇÃO DAS CAMARAS

Art. 1º As Camaras das cidades se comporão de nove membros, e as das villas de sete, e de um Secretario.

Art. 2º A eleição dos membros será feita de quatro em quatro annos, no dia 7 de Setembro, em todas as
parochias dos respectivos termos das cidades, ou villas, nos lugares, que as Camaras designarem, e que,
quinze dias antes, annunciarão por editaes affixados nas portas principaes das ditas parochias.

Art. 3º Têm voto na eleição dos Vereadores, os que têm voto na nomeação dos eleitores de parochia, na
conformidade da Constituição, arts. 91, e 92.

Art. 4º Podem ser Vereadores, todos os que podem votar nas assembléas parochiaes, tendo dous annos de
domicilio dentro do termo.

Art. 5º No domingo, que preceder pelo menos quinze dias, ao em que deve proceder-se á eleição, o Juiz de Paz
da parochia fará publicar, e affixar nas portas da igreja matriz, e das capellas filiaes della, a lista geral de todas
as pessoas da mesma parochia, que têm direito de votar, tendo para esse fim recebido as listas parciaes dos
outros Juizes de Paz, que houverem nos differentes districtos, em que a sua parochia estiver dividida

FUNCÇÕES MUNICIPAES

Art. 24.  As  Camaras  são  corporações  meramente  administrativas,  e  não  exercerão  jurisdicção  alguma
contenciosa.

Art. 25. As Camaras farão em cada anno quatro sessões ordinarias de tres em tres mezes, no tempo que ellas
marcarem, e durarão os dias que forem necessarios, nunca menos de seis.

Art. 26.  Occorrendo  algum negocio  urgente,  e  que  não  admitta  demora,  o  Presidente  poderá  convocar  a
Camara extraordinariamente.

Art. 39. As Camaras, na sua primeira reunião, examinarão os provimentos, e posturas actuaes, para propôr ao
Conselho Geral o que melhor convier aos interesses do municipio; ficando, depois de approvados, sem vigor
todos os mais.

Art. 40.  Os Vereadores tratarão  nas vereações dos bens,  e  obras do  Conselho  do  Governo  economico,  e
policial da terra; e do que neste ramo fôr á prol dos seus habitantes.

 TITULO III

POSTURAS POLICIAES

Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e economia das povoações, e seus termos, pelo
que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os objectos seguintes:

 

Leia mais em:

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227296

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=5751

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-1-10-1828.htm

 Zaluar diz que, em 1860, estava em construção uma nova Igreja Matriz (demolida em 1930; ver abaixo), e,
uma nova Casa de Câmara e Cadeia (que viria a ser uma das melhores do “Norte da Província”, ver abaixo, e,

que seria demolida na década de 1930; ver abaixo).
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Nota: Na época, a região do Vale do Paraíba era chamada de “Norte da Província”.

 

VIAJANTE     português  

NO VALE DO PARAÍBA NO SÉCULO XIX

Em 1860, com o Brasil e Portugal já formando dois países distintos, o viajante português Augusto Emílio Zaluar
foi anotado como estrangeiro. Registrou sobre a Vila de São José do Parahyba::

Está ainda em notável atraso, e, é um centro de pouco movimento, em relação aos recursos que dispõe. O
caminho (para a vila) corre por terrenos aterrados, que, à custa de muitos trabalhos e sacrifícios, se conseguiu
fazer nos brejos e enormes pântanos que se estendem a perder de vista. Os sertões ainda incultos fornecem
magníficas madeiras. O aspecto dos campos é realmente das vistas mais agradáveis que se pode imaginar. As
casas são quase todas baixas, as ruas desiguais e mal alinhadas, os dois largos não têm as necessárias saídas.
Falta (aos largos) o adorno de alguns edifícios que atualmente se acham em construção, como a  cadeia, casa
da câmara e igreja matriz.

Nota: Os dois largos referidos são as atuais Praça Afonso Pena e Praça do Padre João.

 

Publicado no Correio Paulistano, em 10/out/1863

 

 

 O Termo de São José do Paraíba:
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O Termo de São José do Paraíba foi criado, em 1854, pela portaria do governo provincial, de 05/jan/1854, e a
comarca, em 1872, a qual abrangia o Termo de Caçapava.

 

DECRETO IMPERIAL Nº 2.036 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 1857

Crêa no Termo da Villa de São José da Parahyba da Provincia de São Paulo o Lugar de Juiz Municipal
que accumulará as funcções de Juiz dos Orfãos.

Hei por bem Decretar o seguinte:

Art. Unico. Haverá no Termo de São José da Parahyba, na Provincia de São Paulo, hum Juiz Municipal, e de
Orfãos.

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Novembro de mil oitocentos cincoenta e sete, trigesimo sexto da
Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.

-

-

O DR. ANTÔNIO DE CASTRO DE MENDONÇA FURTADO escreveu sobre o termo:

“”’Durante muitos annos permaneceu esta cidade em estado tão atrasado que nem ao menos podia
formar termo, até que em sessão da câmara municipal de 11 de outubro de 1847, a câmara deliberou officiar
ao governo pedindo a sua separação do termo de Jacarehy, visto dar numero sufficiente de jurados, na forma
da lei.

Porem o termo desta villa so foi creado por portaria do governo da província datada de 5 de janeiro de 1854, e
em virtude do disposto no decreto de 24 de março de 1843, foi pelo governo imperial nomeado José Rodrigues
de Toledo e Silva tabellião do publico judicial  e notas e escrivão de orphams, da provedoria e execuções,
passando-se-lhe titulo de serventia vitalícia em data de 6 de outubro de 1856; e por decreto de 18 de janeiro
de 1858 foi nomeado juiz municipal e de orphams o bacharel Antonio de Castro  de Mendonça Furtado, que
entrou em exercício do cargo a 13 de março do mesmo anno e serviu o quatriennio completo até 13 de março
de 1862. Depois do qual tem sido juízes os drs. José Manoel Portugal, Virgilio de Siqueira Cardoso, Matheus
Marcondes de Moura Romeiro, José Pedro de paiva Baracho, José Manoel Freire Junior e actualmente o dr.
Francisco Lopes de Freitas.

Pela lei provincial n. 25 de 22 de abril de 1864 foi creado um officio de escrivão de orphams. E pela lei n. 26 de
28 de março de 1865 foi este officio desannexado de escrivão do publico judicial e notas.””” 
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Grande demonstração de patriotismo em São José do Parahyba – A Questão com a Inglaterra

Em 13/jan/1863, o povo foi às ruas declarar seu apoio ao governo contra a Inglaterra e disposto a lutar. São
citadas as autoridades da época e dito que os únicos estrangeiros na vila eram os portugueses (agora ditos
estrangeiros, os que construíram o Brasil). É descrito lugares da vila e a chegada de jornais nos correios.

A notícia foi dada pelo Correio Paulistano, edição n° 2.012, de 22/jan/1863, página 2.
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 Pela Lei nº 27, de     22/04/1864  , a Vila de São José do Parahyba foi elevada à categoria de cidade: A Cidade de
São José do Paraíba-SP.

A Lei nº 47, de     02/04/1871  , mudou-lhe a denominação de "Cidade de São José do Paraíba" para "Cidade São
José dos Campos-SP". 

Pela Lei nº 46, de     06/04/1872  , foi criada a Comarca de São José dos Campos-SP, desmembrada da Comarca
de Jacareí. A nova Comarca de São José abrangia São José e Caçapava.

 

 

 

LEI PROVINCIAL PAULISTA n° 27, de 22 de ABRIL de 1864

O Bacharel Formado Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, Presidente da Provincia de São Paulo etc.
Faço saber à todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislaliva Provincial decretou e eu sanccionei a Lei
seguinte :

Art. unico.  Ficam elevadas á cathegoria de cidade as villas de S. José do Parahyba, e S. João de Capivary, com
as mesmas denominações e limites actuaes. Revogadas as disposições em contrario.

Mando portanto, a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contem. O Secretario desta provincia a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio do Governo de S Paulo aos vinte e dous dias do mez de Abril de mil oito
centos e sessenta e quatro.

(L.S.) Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello.

Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da Assembléa Legislativa Provincial, que
houve por bem sanccionar, elevando á cathegoria de cidade as villas de S. José do Parahyba e São João de
Capivary, com as mesmas denominações e limites actuaes ; com acima se declara.

Para Vossa Excellencia vêr

Julio Nunes Ramalho da Luz, a fez.

Publicada na Secretaria do Governo de S. Paulo aos vinte e dous dias do mez de Abril de mil oito centos e
sessenta e quatro.

João Carlos da Silva Telles.

Registrada a fl. 88 v. do livro competente. Secretaria do Governo de S. Paulo, 22 de Abril de 1864.

Julio Nunes Ramalho da Luz.
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A pressão, como é visto no debate do projeto de lei, por elevar cada vez mais vila à condição de cidades fez
com que acabou havendo um grande número de cidades o que acabou massificando, não sendo mais raro o
título de cidade, diminuindo, portanto, a importância de ser CIDADE.

A sede dos municípios maiores eram cidades, e, a sede dos municípios menores eram vilas, isto até 1937
quando todas as sedes de municípios, mais de 1.000 na época,  passaram a serem cidades e a sede dos
distritos vilas.

A partir de 1937, portanto, como todos as sedes de municípios eram cidades, ser uma CIDADE não tinha mais
importância, diferencial.

Em Portugal, até hoje, existem vilas e cidades.

 

Quinta-Feira, 5 de maio de 1864, o Correio Paulistano publica o último debate e a aprovação da lei elevando a
vila à categoria de cidade
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Quando da elevação da Vila de São José do Parahyba à categoria de cidade, em 1864, o Correio Paulistano
publicou em 1 de junho de 1864, edição n° 2.410, página 2, publicou uma carta particular que descrevia as
condições da época da nova cidade, rivalidade com Jacareí-SP, a sonhada estrada de ferro, a incorporação da
atual Igaratá-SP, e, dizendo que preferia o nome SÃO JOSÉ DOS CAMPOS como é comercialmente conhecida.

Ser elevado à categoria de cidade era um acontecimento importante até chegar ao ponto em que havia tantas
cidades que isto deixou de ser importante. E, definitivamente, deixou de ser importante, em 1937, por conta de
um decreto-lei do Presidente Getúlio Vargas que determinou que todas as sedes de municípios passassem a
serem cidades, e, vilas seriam daí para frente, as sedes dos distritos.

“..Si a nova cidade (em 1864) de S. José do Parahyba (antes fosse DOS CAMPOS porque com este nome é
commercialmente  conhecida)  não  é  das  de  primeira  ordem da  provincia,  pelo  menos  póde  ser  uma  das
primeiras das de segunda ordem..”
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Lei Provincial Paulista n° 47 de 2 de abril de 1871

Antonio da Costa Pinto Silva, Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa

Provincial decretou, e eu sanccionei, a seguinte Lei:

Art.  unico.  -  A Cidade de S.  José  do Parahyba d'ora em diante  será denominada Cidade de S.  José  dos
Campos ; revogadas as dis- posições contrarias.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumpri tão inteiramente como nella se contém.

O Secretario desta Provincia a faça imprimir. publicar e correr, Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos
dous dias do mez de Abril do anno de mil Oitocentos setenta e um.

(L. S.)

ANTONIO DA COSTA PINTO SILVA.

Carta de Lei, pela qual V. Ex. manda executar o Decreto da Assembléa Legislativa Provincial, que houve por
bem sanccionar, denominando d'ora em diante a Cidade de S. José do Parahyba Cidade de S. José dos Campos,
como acima se declara.
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO     

ALMANACH LITTERARIO, ALMANACH ADMINISTRATIVO E AZEVEDO MARQUES

É citado, no Almanach de 1881, nomes de procuradores e demais oficiais da Câmara de 1800 e anos próximos
- Toda essa documentação da Câmara está, hoje, perdida.

O Almanack da conta também que dada a pobreza da vila e pequena população, só em 24 de março de 1854,
por portaria do governo da província, conseguiu formar o seu Termo, desmembrado do Termo de Jacareí, com

a nomeação de escrivão, juiz municipal e juiz de órfãos próprios.

PORÉM, o Almanach Administrativo de 1857 e o de 1858 ainda dão São José do Paraíba como parte do "Termo
Reunido de Jacareí, São José e Santa Branca".

O Juiz Municipal e o de Órfãos de Jacareí atendia também São José e Santa Branca. Em São José do Paraíba
havia apenas Juiz de Paz.

O motivo do Almanack de 1858 ainda não registrar o novo juiz é que, quando foi impresso o Almanack de
1858, como vimos acima, ainda não havia sido feitas as nomeações:

“por decreto de 18 de janeiro de 1858 foi nomeado juiz municipal e de orphams o bacharel Antonio de Castro  
de Mendonça Furtado, que entrou em exercício do cargo a 13 de março do mesmo anno “

 

Em 1881, o Almanach Litterario descreve assim São José dos Campos-SP:

"A cidade tem uma excelente (Casa de Câmara e) cadeia, talvez a melhor do norte da Província, e,
matadouro público.

O comércio é bem ativo, e, aos domingos, reúne-se a feira ou mercado, que é um dos mais importantes do
norte.

Na cidade há duas maquinas a vapor para beneficiar café, além de mais quatro no município e várias máquinas
americanas para água."

NOTAS: 1- Naquele tempo, entendia-se que o Vale do Paraíba era o NORTE da Província. HOJE É LESTE. 2- A
Casa de Câmara e Cadeia de Areias-SP, ainda existente em 2015, e, também do Norte da Província, também

era excelente.

 

Em 1871, tinha casa de Câmara e cadeia, a Matriz,  e capelas do Rosário e de São Benedito. Tinha duas
cadeiras de primeiras letras, (instrução primária), para ambos os sexos. (Azevedo Marques).

 

Em 1874, São José dos Campos-SP contava com 15.154 habitantes, sendo que 2.156 destes era da Paróquia
do Buquira, (hoje Monteiro Lobato-SP), tinha 37 eleitores (5 no Buquira), 9 ruas com 315 fogos.

Nota: Fogos são prédios habitados.Em 1880, Buquira foi elevado à vila. Posteriormente Buquira voltou a ser
freguesia de São José dos Campos-SP.

NOTA: Estes números parecem irreais, pois, o Censo de 1920, dá São José dos Campos-SP com só 8.000
habitantes. E não é possível, em 315 fogos caber 15.000 almas. 

Em 1874, as igrejas eram: Matriz de São José, Capela do Rosário, Capela da Cruz e Santana, e, a Capela do
Bom  Jesus  do  Serimbura,  na  antiga  Fazenda  Serimbura  (hoje  região  do  Jardim  Maringá).  (Almanaque
Literário).

O Bairro da Cruz, (Santana), tinha perto de 100 fogos (morada de casas habitadas) e 1.300 habitantes. (estes
números do Almanach Litterario são exagerados). Azevedo Marques dá bem menos.
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Leis PROVINCIAIS SOBRE SÃO JOSÉ DO PARAIBA-SP E SÃO  JOSÉ DOS CAMPOS-SP:

 Lei nº 637, de     27/07/1899  

AUTORIZA GOVERNO A CONCEDER 1 ANO DE LICENÇA AO 2º  TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.

 Lei nº 80, de     30/03/1889  

MODIFICA AS DIVISAS ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAÇAPAVA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Lei nº 14, de     16/02/1889  

ANEXA AO OFÍCIO DE TABELIÃO DO PÚBLICO, JUDICIAL E NOTAS O OFÍCIO DE ESCRIVÃO DO JUIZO DE
ORFÃOS DO TERMO DO JAMBEIRO, COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Lei nº 93, de     06/04/1887  

CONCEDE AOS ENGENHEIROS AURELIO LOPES BAPTISTA DOS ANJOS E TRAJANO IGNACIO DE VILA NOVA
MACHADO PRIVILÉGIO, POR CINQÜENTA ANOS, PARA CONSTRUIREM UMA LINHA DE TRANSWAYS A VAPOR,
QUE PARTINDO DA BARRANCA DO RIO PARAÍBA, OU ...

 Lei nº 2, de     05/02/1887  

TRANSFERE DIVERSAS FAZENDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA JACAREÍ.

 Lei nº 38, de     02/04/1883  

AUTORIZA O GOVERNO A DESPENDER A QUANTIA DE SEIS CONTOS DE RÉIS COM OS CONSERTOS URGENTES
DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A QUANTIA DE QUINHENTOS MIL RÉIS COM OS REPAROS DA
ESTRADA DA VILA DO PATROCINIO DE SANTA .

 Lei nº 54, de     26/02/1881  

RESTABELECE AS DIVISAS ENTRE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A VILA DAS PALMEIRAS.

 Lei nº 23, de     16/02/1881  

CRIA UMA TERCEIRA CADEIRA DE PRIMEIRAS LETRAS PARA O SEXO MASCULINO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.

 Lei nº 138, de     26/04/1880  

CRIA CADEIRAS DE PRIMEIRAS LETRAS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, E EM OUTRAS LOCALIDADES
DA PROVÍNCIA.

 Lei nº 49, de     15/04/1879  

MANDA QUE AS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VILA DO JAMBEIRO CONTINUEM A
SER AS MESMAS QUE VIGORARAM ANTES DA LEI N. 52 DE 10 DE ABRIL DE 1872, ENTRE AQUELE MUNICÍPIO
E O ENTÃO BAIRRO DE CAPIVARY, NO MUN ...

 Lei nº 90, de     30/04/1873  

AUTORIZA  O  GOVERNO  A  APOSENTAR  COM  TODOS  OS  VENCIMENTOS  AS  PROFESSORAS  PÚBLICAS  DE
GUARATINGUETÁ, PORTO FELIZ E DO BAIRRO DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, D.ISABEL
MARIA PAGÃ FRAGOSO, D.MARIA TEIXEIRA DO AMA ...



 Lei nº 46, de     06/04/1872  
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CRIA MAIS QUATRO COMARCAS NA PROVÍNCIA COM AS SEGUINTES DENOMINAÇÕES: CASA BRANCA, FAXINA,
UBATUBA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

  

 Lei nº 47, de     02/04/1871  

DENOMINA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA - CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Lei nº 28, de     24/03/1871  

MANDA CONTRATAR COM ANGELO THOMAZ DO AMARAL, COM O DR. JOAQUIM FLORIANO DE GODOY
E COM JOÃO DA COSTA GOMES LEITÃO, A CONSTRUÇÃO E CUSTEIO DE UMA ESTRADA DE FERRO,
QUE, PARTINDO DO PONTO MAIS CONVENIENTE DA CIDADE DE SÃO ...

 Lei nº 27, de     19/07/1867  

ESTABELECE  MULTAS  AOS  EMPREGADOS  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DO  PARAÍBA,
QUANDO PRATIQUEM FALTAS PELAS QUAIS NÃO SEJAM DEMITIDOS.

 Lei nº 11, de     08/07/1867  

ANEXA À COMARCA DO BANANAL A VILA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO, AO TERMO DE SÃO JOSÉ DO
PARAÍBA A FREGUESIA DE BOQUIRA, E AO MUNICÍPIO DE CONSTITUIÇÃO A FREGUESIA DE NOSSA
SENHORA DOS REMÉDIOS DA PONTE DO TIETÊ.

 Lei nº 102, de     28/04/1865  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR O SUPLEMENTO AO CÓDIGO DE POSTURAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ
DO PARAÍBA, APROVADO EM 19 DE MAIO DE 1865.

 Lei nº 89, de     25/04/1865  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR DOIS ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO PARAÍBA.

 Lei nº 73, de     22/04/1865  

CONCEDE UMA LOTERIA A  CADA UMA DAS MATRIZES SEGUINTES:  SANTA IPHIGENIA,  LORENA,
MOGY DAS CRUZES, SÃO JOSÉ DA PARAÍBA, CAÇAPAVA, AGUA CHOCA, SÃO BENTO DE SAPUCAÍ-
MIRIM, SÃO BENTO DE ARARAQUARA, MOGY-MIRIM, LIMEIRA, BOTUCA ...

 Lei nº 27, de     22/04/1864  

ELEVA À CATEGORIA DE CIDADES, AS VILAS DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA E SÃO JOÃO DE CAPIVARY,
COM AS MESMAS DENOMINAÇÕES E LIMITES ATUAIS.

 Lei nº 25, de     22/04/1864  

CRIA UM OFÍCIO DE ESCRIVÃO DE ORFÃOS NA VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA.

 Lei nº 3, de     12/03/1856  

CRIA NA VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA UMA CAPTAÇÃO DE CENTO E SESSENTA RÉIS DESTINADA
AOS REPAROS DA MATRIZ RESPECTIVA.

Lei nº 26, de     15/03/1841  

AUTORIZA A ARREMATAÇÃO DOS TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ DO PARAÍBA E
REGULA A APLICAÇÃO DO SEU PRODUTO.
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 Resolução nº 170, de     21/05/1889  

MODIFICA O CÓDIGO DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 120, de     30/04/1887  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR O CÓDIGO DE POSTURAS DA CIDADE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.

 Resolução nº 105, de     12/04/1887  

CRIA DIVERSOS IMPOSTOS NO MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 46, de     15/06/1885  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR O CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.

 Resolução nº 12, de     27/03/1883  

DÁ REGULAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 1, de     27/02/1883  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.

 Resolução nº 1, de     02/03/1882  

AUTORIZA  A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DOS  CAMPOS  A  CONTRAIR  EMPRÉSTIMO  DE
QUARENTA CONTOS DE RÉIS PARA OBRAS DE ENCANAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CHAFARIZ E MAIS
OBRAS NECESSÁRIAS PARA ESSE FIM, BEM COMO AUTORIZA A CRIAÇÃO ...

 Resolução nº 7, de     17/05/1877  

MANDA  PUBLICAR  E  EXECUTAR  ARTIGOS  ARTIGOS  DE  POSTURAS  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DA
CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 6, de     17/05/1877  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 45, de     29/03/1876  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR OS ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 Resolução nº 65, de     31/05/1875  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR O CÓDIGO DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.

 Resolução nº 44, de     03/04/1873  

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR 30 ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.

 Resolução nº 49, de     09/04/1872  
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MANDA PUBLICAR E EXECUTAR 32 ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.

Resolução nº 66, de     03/08/1869  

ELEVA AS GRATIFICAÇÕES DE DIVERSOS EMPREGADOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE SANTOS, PARAIBUNA,
SÃO JOSÉ DO PARAÍBA, TAUBATÉ, LORENA, AMPARO, RIO CLARO E SÃO LUIZ DO PARAITINGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DO CÓDIGO DE POSTURAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

É provável que a íntegra não mais exista, pois os documentos da Câmara Municipal se perderam.

APRESENTA MUITAS CURIOSIDADES PITORESCAS SOBRE A VIDA EM UMA COMUNIDADE NA METADE DO
SÉCULO XIX.
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LEI Nº 102, DE 28 DE ABRIL DE 1865

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR O SUPLEMENTO AO CÓDIGO DE POSTURAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO
PARAÍBA, APROVADO EM 19 DE MAIO DE 1865

O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S M. O imperador e Presidente da provincia de São Paulo
etc.
Faço  saber  a  todos  os  seus  habitantes  que  a  Assembléa  Legislativa  Provincial,  sob  proposta  da  Camara
Municipal de São José do Parahyba, decretou a Resolução seguinte:

SUPPLEMENTO AO CODIGO DE POSTURAS DA CIDADE DE SÂO JOSE' DO PARAHYBA, APPROVADO EM 19 DE
MAIO DE 1865

CAPITULO I DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 1.° - Ficam revogados os arts 17, 18, 50, 51, 52, 54, 65, 68 e 81 do Codigo de Posturas, approvados em 
19 de Maio de 1862.
Art. 2.° - Ficam revogado o § 1. ° do art.90 das mesmas posturas approvadas, no anno, mez e dia acima dito 
que manda levantar taipas até o alto do Lava-pés.
Art. 3.° - Todas as pessoas desta cidade que quizerem ter cães, seja da qualidade que fôr vagando pelas ruas, 
pagarão da liçença a camara 5$000 por anno, de cada um: depois de paga a licença, conservará no cão uma 
coleira larga, de solla ao pescoço, e nesta coleira será posto o numero correspondente, pelo afferidor d'aquele 
anno; o afferidor não poderá pôr o numero sem que lhe seja apresentado recibo do procurador, mostrando que 
pagou o imposto, sob pena de 5$ de multa se assim praticar, e o dono do cão lhe pagará 200 rs. pelo carimbo 
de cada colleira nos cães Os cães que forem encontrados na rua sem esta colleira, o fiscal mandará matar com 
bolinhas envenenadas ou com qualquer instrumento que produza a morte facilmente (excepto armas de fogo). 
Serão tolerados os cães de pessoas moradoras fóra da cidade e estes estiverem seguindo em companhia de 
seus donos.
Art. 4.° - E' prohibido vagarem porcos e cabras pelas ruas desta cidade. Multa de 10$000 ao contraventor.
Art. 5.º - Todo aquelle que dentro deste municipio consentir jogos em sua casa, seja o jogo que fôr (excepto 
bilhar) e que perceba de taes jogos interesse, cobrando barato, pagará de licença á camara cincoenta mil réis 
por anno. Os contraveutores pagarão 30$000 de multa além do imposto.
Art. 6.° - Os terrenos que fazem frente para as ruas, beccos e largos desta villa, quando seus proprietarios 
quizerem feixar o não poderão fazer sem ser com muros ou paredes de mão, de altura não menos de dez 
palmos, e obrigados a cobrirem de telhas, a rebocar e caiar ou tingir de côr. Os contraventores serão multados 
em dez a vinte mil réis.
Art. 7.° - Nas lojas haverá vara e covado com chapa de metal nas estremidades, balancinha de pesar retroz 
com marco de meia libra. Nas tavernas e armazens haverá balança e pesos de bronze, ou chumbo, a saber: 
oito libras, quatro, duas, uma, meia, quarta, e duas meias quartas, que ao todo fazem meia arroba. Haverá 
tambem para mantimentos quarta, meia quarta, selamim e meio selamim, medida e meia medida para sal. 
Para liquidos terão medida, meia medida, quartilho, meio quartilho e oitavo. Estes pesos e medidas serão pela 
inseripção da camara. Os contraventores incorrem na multa de quinze á vinte mil réis.
Art. 8.° - Todos os que comprarem café, tanto dentro da cidade como nas roças serão obrigados a ter balança 
grande, conchas com correntes de ferro, e pesos de duas arrobas, uma, veia, oito libras, quatro, duas, uma, 
meias libras, que ao todo fazem quatro arrobas, tudo afferido pelo padrão da camara. Os contraventores serão 
mullados em dez a vinte mil réis.
Art. 9.° - O afferidor cobrará de cada peça que afferir cem réis, e sendo nova pela primeira vez afferida, 
cobrará duzentos réis de cada peça que carimbar. O marco será contado oito peças e as balanças, tanto grande
como pequenas, serão também contadas no numero das mais peças para afferir. Os compradores de café 
pagarão pelo terno de pesos e balança 2$000 de afferição, e se forem novos, e inda não afferidos pagarão 
2$500.
Art. 10. - Fica prohibido caçar perdizes nos mezes de Agosto a Janeiro inclusivè. Os infractores serão multados 
em vinte mil réis ou oito dias de prisão de cada dia que caçar.
Art. 11. - Os advogados deste termo pagarão de licença a camara dez mil réis por anno, e os sollicitadores 
cinco mil réis por anno, sob pena de dez a vinte mil réis, além do imposto.
Art. 12. - Fica prohibido caçar-se em terrenos alheios sem licença do respectivo dono, multa de dez mil réis ou 
cinco dias de prisão, excepto se a caçada fôr com cães, que, soltos em terras proprias, ou em outras de cujos 
donos se houver obtido permissão, passarem e seguimedto de caça para outro terreno.
Art. 13. - Os espectaculos publicos, sejam da natureza que forem (excepto córros) não sendo gratis, pagarão 
de licença a camara dez mil réis de cada vez que se derem, sob pena de 10$000 de multa além da licença.
Art. 14. - Nos espectaculo de touros (a que chamam córros) pagarão os toureadores ou quem os mandar 
tourear dez mil réis de cada vez que se fizer o espectaculo, ainda sendo gratis a entrada.
Art. 15. - Os taboleiros de fazendas, pelas ruas desta cidade pagarrão de licença á camara 20$000 por anno, 
excepto os de negociantes do municipio. Os contraventores pagarão a multa de 20$ e cinco dias de prisão
Art. 16. - Dos bilhares neste municipio, pagarão seus donos 12$ por anno de licença à camara Os cotraventores
pagarão 10 a 15$ rs além do imposto
Art. 17. - Todos os que damnificarem as estradas deste municipio, tanto publicas, como particulares, fazendo 
exeavações, vallos, ou qualquer feixo dentro da estrada, não deixando a largura, como determina o artigo 
quarto das posturas de dezenove de Maio de mil oitocentos e sessenta e dois, serão multados em 10 a 20$, e 
obrigados a deixar a estrada convenientemente consertada.
Art. 18. - Os donos de realejo e marmotas que pelas ruas desta cidade tocarem ou mostrarem mediante paga, 
pagarão de licença á camara 10$000 por anno. Os cohtraventores pagarão 10$000 de multa.
Art. 19. - A camara mandará fazer casinhas no largo do mercado, que d'ora em diante fica designado no fim da
rua do Fogo, esquina da rua Nova, que vae para o Lavapés de baixo, cujas casinhas serão postas em praça 
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todos os annos logo no primeiro de Julho, e haverá termo lavrado desta arrematação, no mesmo livro, que 
serve para o termo do ramo de afferição, passado pelo secretario e assignado pelo fiscal, porteiro da camara e 
arrematante.
Art. 20. - Para as casinhas, a camara mandará fazer terno de medidas de páo para mantimentos, balança 
grande com conchas e correntes de ferro, vara e pesos, conforme o artigo nono deste supplemento, e tambem 
serão afferidos pelo padrão da camara, e d'esta afferição o afferidor nada cobrará. Tambem a camara mandará 
fazer uma banca no comprimento todo das casinhas, dividida em tres parte-uma para carne de vacca, outra 
maior para toucinho e carne de porco, e outra do mesmo tamanho para peixe, devendo mandar fazer tambem 
cêpos, ganchos e o mais que conveniente fôr para a parte pertencente ao açougue.
Art. 21. - O arrematante das casinhas cobrará cem réis de cada cargueiro de todos e quaesquer generos 
comestiveis da terra, e fumo, que alli venham para ser vendidos o arrematante é obrigado a ceder as casinhas 
á todos quantos quizerem recolher seus effeitos para se abrigarem das chuvas, nos dias de mercado. A carne 
de vacca será vendida nas casinhas, no lugar para isso destinado, e os vendedores nada pagarão. O 
arrematante será obrigado a ceder-lhes balança e pesos, sem nada cobrar. O arrematante das casinhas passará
recibo no mesmo termo á arrematação de todos os utensis pertencentes ás casinhas, e disso dará conla, 
quando entregar ás casinhas, depois de findo o lempo de arrematação
Art. 22. - O fiscal obrigará o povo, no mercado, a afastar os animaes para um lado que não estorvem as 
compras e vendas. Tambem mandará os vendedores separar os effeitos de cada qualidade para um lado, 
deixando em ruas com largura sufficiente para o transito publico. Os que não quizerem obedecer, serão 
multados em dous mil réis.
Art. 23. - A camara mandará fazer um matadouro para o corte das rezes, que forem para o consumo desta 
cidade, e feito isto, não se poderá matar rez em outro lugar, sob pena de cinco mil réis de mulla de cada rez 
cortada No matadouro haverá, a custa da camara, esteios e ferros necessarios, ganchos de ferro, e argolas nos 
esteios, machados para utilidade do matadouro, e fica a cargo do fiscal toda e qualquer limpeza á custa da 
camara.
Art. 24. - O inspector de caminhos, nomeado pela camara, ou interinamente pelo fiscal, que não cumprir com 
as ordens da camara para as facturas dos caminhos á seu cargo, ou qualquer concerto, como determina o 
artigo oitavo das posturas de dezenove de Maio de mil oitocentos e sessenta e dois será multado em dez mil 
réis, ou soffrerá cinco dias de prisão
Art. 25. - Todas as casas e taipas que forem feitas até o alto do Lava-pés, terão a alturo das casas e taipas de 
dentro da cidade e serão feitas no alinhamento dado pelo arruador, sob pena de demolição a custa do 
proprietário.
Art. 26. - Todo aquelle que com folias de fóra do municipio vier nesta cidade, on no termo (Telia, tirar esmolas 
para a festa do Espirito Sanlo pagará de licença á camara n quantia de 20$000, sob pena de multa de 20$000 
além do imposto. Na cidade o fiscal examinará os que andam tirando estendas com folia se acham com licença 
da camara; e nas roças fica á cargo do iuspector de quarteirão examinar as mesmas licenças. O inspector que 
não der providencias a este artigo, soffrerá a multa acima.
Art. 27. - Todas as casas que derem comida, ou pousada (hotel ou casa de pasto) á qualquer pessoa, pagarão 
seus donos á camara a quantia de viute e cinco mil réis por anuo, e os que o contrario fizerem, soflterão a 
mulla de vinte e cinco mil réis, além do imposto.
Art. 28. - Fica designado para a praça do mercado o largo das Casinhas.
Art. 29. - Todos os moradores desla cidade varrerão as frentes de suas casas e topas, em todos os Domingos e 
dias Santos, sob pena de um mil réis de multa. Os que moratem nas roças, e que tiverem casa na cidade 
soffreião a mesma pena, logo que estejam na cidade e não as ficam varrer.
Art. 30. - Todos os que quizerem vender seus generos nas casinhas pagarão cem réis de vinte em vinte quatro 
horas.

Mando portanto á rodas as Auctoridades a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como n'ella se contém.
O Secretario deita Provincia a faça imprimir, publicar, e correr.
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos vinte e oito dias do mez de Abril de mil oitocentos e sessenta e 
cinco

(L.S.) João Crispiniano Soares.

Para Vossa Excellencia vêr

Julio Nunes Ramalho da Luz a fez.

Publicada na Secretaria do Governo de São Paulo aos vinte e oito dias do mez de Abril de mil oitocentos e
sessenta e cinco.

João Carlos da Silva Telles.

LEI PROVINCIAL PAULISTA nº 89, DE 25 DE ABRIL DE 1865

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR DOIS ARTIGOS DE POSTURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO PARAÍBA

Nota: Uma rua que vai para o Lava-Pés de baixo, (hoje na Avenida Teotônio Vilela, Fundo do Vale), seria a Rua
Sebastião Humel.

144



 

O Doutor João Crispiniano Soares,do Conselho de S. M. O Imperador, e Presidente da Provincia de São Paulo
etc. 

Faço  saber  a  todos os  seus  habitantes,  que  a  Assembléa  Legislativa  Provincial,  sob  proposta  da Camara
Municipal de São José do Parahyba, decretou a Resolução seguinte:

Art. 1.° - A camara mandará fazer umas casinhas no largo do Mercado, que d'ora avante fica designado no fim
da rua do Fogo, esquina da rua Nova, que vai para o Lava-pés de baixo, cujas casinhas serão postas em praça
todos os annos, no dia 1.° de Julho, e haverá termo lavrado desta arrematação, no mesmo livro que serve para
o  termo  do  ramo  de  afferição,  passado  pelo  secretario,  e  assignado  pelo  fiscal,  porteiro  da  camara  e
arrematante.

§ 1.° - Para as casinhas, a camara mandará fazer terno de medidas de páo para mantimentos, balança grande
com concha, correntes de ferro, e pesos até 4 arrobas, e uma vara.; estes pesos e medidas serão afferidos pelo
padrão da camara, e desta afferição nada o afferidor poderá cobrar.

§ 2.° - Mandará a camara fazer uma banca no comprimento todo das casinhas, dividida em tres partes,uma
pequena para carne de vacca, uma maior para toucinho e carne, de porco, e outra igual a esta para peixe, bem
como mandará ali pôr ganchos e cepos.

Art. 2.° - O arrematante das casinhas cobrará 160 réis de cada cargueiro de todo e qualquer genero comestivel
da terra, e fumo que ali entrar para ser vendido ; nos dias de mercado o arrematante é obrigado a ceder as
casinhas á todos quantos quizerem recolher seus effeitos para se abrigarem da chuva ; a carne de vacca será
vendida nas casinhas, e os vendedores nada pagarão ; o arrematante será obrigado a ceder as balanças das
casinhas gratis á todos quantos quizerem vender os generos já mencionados.

Mando portanto a todas as Auctoridades a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente, como nella se contém.

O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio do Governo de São Paulo aos vinte e cinco dias do mez de Abril de mil oito centos e sessenta e
cinco.

(L. S.)

JOÃO CRISPINIANO SOARES.

 

 

 

 

 

 

 

 RESOLUÇÃO Nº 49, DE 09 DE ABRIL DE 1872

MANDA PUBLICAR E EXECUTAR 32 ARTIGOS DE POSTURAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O Bacharel formado José Fernandes da Costa Pereira Junior, Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc
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Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial,  sobre proposta da Camara
Municipal de S. José dos Campos, decretou a seguinte Resolução:

Art. 1.º - Para capinar, varrer e tirar formigueiros, em cumprimento das Posturas, são os donos dos predios ou 
terrenos obrigados a fazel-o em suas respectivas frentes em distancia de dez palmos nas ruas o becos, ficando 
o restante a cargo da Camara.
Art. 2.º - As ruas e becos desta Cidade serão varridos, como manda o art. 82 das Posturas de 19 de Maio de 
1862, sendo mais os proprietarios obrigados a remover o cisco para fóra da rua, pagando o infractor a multa de
1$000.
Art. 3.º - E'prohibido amarrar animaes nas arvores que a Camara mandou plantar, bem como damnificar 
quaesquer objectos pertencentes á mesmo Camara, inclusive as arvores; o infractor incorrerá na multa de 
5$000.
Art. 4.º - E' considerado fecho de lei, para os effeitos dos artigos 72 e 73 das Posturas de 19 de Maio de 1862, 
o seguinte :-vallo de 11 palmos de boca com 10 de altura e 2 de largura no fundo; cerca a que chamão de páo 
a pique, de 8 palmos de altura, ou taipa tambem desta altura.
Art. 5.º - O mascate volante que vender fazendas ou objectos de armarinho, tanto na Cidade como pelos sitios 
ou roças, fica sujeito ao mesmo direito marcado para os negociantes de residencia fixa nos mesmos lugares 
(Cidade ou roça) ; o que vender sem a competente licença, que não poderá ser exhibida senão pelo proprio que
a tirar, incorre na multa de 20$000, além da obrigação de tirar a licença.
Art. 6.º - O Inspector, em cujo quarteirão se apresentarem os mascates, vendendo sem licença, deverão 
quanto antes dar parte ao Fiscal, o qual, se julgar preciso, requisitará da competente autoridade o auxilio 
necessasario para o cumprimento de seu dever. Independente de aviso do Inspector, exercerá o Fiscal, sobre 
este ramo do serviço, a maior actividade possível.
Art. 7.º - As estradas municipaes serão feitas, annualmente, de 1° de Abril ao ultimo de Junho; mas os 
concertos o serão em qualquer tempo que o inspector julgar preciso, ficando os povos em tudo sujeitos ás 
regras geraes da factura dos caminhos, conforme o Capitulo 1 das Posturas de 19 de Maio de 1862.
Art. 8.º - É prohibida a divagação de cães, animaes lanigeros e suínos dentro da Cidade ; multa de 2$000 de 
cada um ao dono, quando este seja conhecido, e ignorando-se, serão mortos ou postos em praça a arbitrio do 
Fiscal, e o producto recolhido ao cofre da Municipalidade.
§ 1.º - Os cães perdigueiros e as cabras de leite serão permittidos aquelles, mediante o pagamento annual do 
5$000-e estas, dependentes da licença do Fiscal, quando se convença da necessidade do peticionario, que 
pagará tambem o mesmo imposto.
§ 2.º - São tambem tolerados os cães açaimados de qualquer especie que sejão.
Art. 9.º - O Fiscal é obrigado a fazer de tres em tres mezes uma correição geral sobre os formigueiros 
existentes dentro da Cidade, independente de aviso, nos mezes de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro, e 
mandará tirar os que forem encontrados, mediante a contribuição de 4$000 por formigueiro, pago pelo dono da
propriedade ou na falta pelo inquilino, não sendo aquelle morador no Municipio, cujo pagamento será feito no 
prazo de oito dias da intimação, sob pena de ser multado em 10$000 de cada um tirado, além da contribuição.
Art. 10. - Aquelle que, por qualquer modo estorvar ou impedir o Fiscal no exercício desta ou outra qualquer 
obrigação, será multado na quantia de 30$000.
Art. 11. - A Camara poderá ir ampliando o circulo para a extincção das formigas fóra da Cidade, como julgar 
mais acertado, o que fará por editaes, 60 dias antes pelo menos, e neste caso o Fiscal deverá fiscalisar tambem
o círculo ampliado, de tres em tres mezes, na forma do art. 9º.
§ unico. - Se o Fiscal não fizer a correição, na fórma dos artigos 9º e 11, será multado em 20$000.
Art. 12. - Qualquer tem o direito de queixar-se ao Fiscal da existencia de formigueiros que lhe fação mal, sendo
o mesmo obrigado, no mais breve prazo, a mandar extinguil-os, mediante a contribuição do art. 9º, quando o 
terreno fôr particular, dentro da Cidade ou em seus suburbios, ou sem ella, sendo em terreno publico.
Art. 13. - Fica elevado a 15$000 o imposto do art. 55, e a 20$000 o do art. 57 das Posturas de 19 de Maio de 
1862.
Art. 14. - As lojas de fazendas seccas, sendo fora da Cidade e bairro de Santa Cruz, Freguezia do Buquira, 
Capella ou Freguezia que porventura se crear neste Municipio, pagaráõ o imposto annual de 30$000 ; os 
armazens, tabernas, ou casas particulares em que se vendão bebidas espirituosas-50$000, sob pena de 
30$000 de multa, além do imposto.
Art. 15. - Os armazens em que se compra café, pigarão annualmente 20$000 de licença ; multa de 20$000, 
alem da licença.
Art. 16. - De cada capado que te cortar para consumo publico, pagar-se-ha o imposto de 500 rs. ; multa de 
5$000, além do imposto.
§ unico. - Os que trouxerem carregamento de toucinho, com carnea ou sem ellas, para vender no mercado, 
pagaráõ 500 rs. de cada carga que não exceder de quatro arrobas, ou 1$000 por besta. O pagamento deverá 
ser feito antes de finda a venda, e no caso de não venderem todo, poderão haver o equivalente do Procurador 
da Camara, que lhe restituirá ; multa de 10$000, alem do imposto.
Art. 17. - Os que trouxerem fumo de fóra do Município para vender, pagaráõ o imposto de 500 rs. por arroba 
vendida, na fórma do artigo precedente. Pena de 10$000 de multa, além do imposto.
§ unico. - Tanto na imposição desta multa, como das mais que se referirem a pessoas de fora do Município, o 
Fiscal deverá avisal-os, e se reluctarem a pagar o imposto, ou furtar-se ao pagamento, illudindo por qualquer 
modo o Fiscal, ser-lhe-ha imposta a multa.
Art. 18. - E' prohibido comprar-se generos alimenticios na quitanda para vender nella no mesmo dia; pena de 
10$000 de multa.
Art. 19. - Os generos de mar-fóra, não prohibidos de vender-se na quitanda, pagarão de licença, 
annualmente,8$000.
Art. 20. - As licenças concedidas para commercio ou industria são intransferíveis, excepto com o mesmo 
estabelecimento.
§ 1.º - As licenças concedidas para commercio, industria ou profissão considerar se hão vencidas no fim do mez
de Junho, qualquer que seja o tempo em que sejão tiradas.
§ 2.º - As licenças que os individuos domiciliados no Municipio houverem de tirar para exercerem commercio ou
profissão, serão tiradas até o fim do mez de Agosto, excepto os que de novo se estabelecerem, que as deveráo 
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tirar até 30 dias depois. Multa de 20$000, além do imposto.
Art. 21. - As pessoas que forem chamadas pelo Fiscal para testemunhar qualquer infracção de Posturas e 
recusarem-se a isso sem motivo justo e attendivel, incorrerão na multa de 5$000.
Art. 22. - Os terrenos que fizerem frente para as ruas, becos e largos desta Cidade, serão fechados por muros 
de dous metros de altura, pelo menos, cobertos de telhas, rebocados e caiados ou pintados de côr ; excepto 
aquelles, cujos fundos vão além dos limites da Cidade.Multa de 20$000.
§ 1.º - A Camara, a requerimento de partes, pôde consentir na mudança e qualidade do fecho, quando elle não 
prejudique ao publico e aformoseamento da Cidade.
§ 2.º - Tambem, a requerimento do proprietario, a Camara póde dispensar o reboque dos muros, quando 
porventura fação frento para o campo ou para frentes não fechadas por muros.
Art. 23. - As novas ruas, que se abrirem dentro ou fóra da Cidade, serão sempre alinhadas exactamente de 
Norte a Sul e de Leste a Oeste, e terão 14 metros de largura, sob pena de serem multados os arruadores em 
30$000, repartidamente pelos seus membros, e restabelecido o arruamento, na conformidade deste artigo.
§ unico. - As ruas e becos actuaes, que puderem ser alargados, e arruados, na conformidade do artigo 
precedente, o serão sob a mesma pena.
Art. 24. - As casas actualmente existentes nesta Cidade e Freguezia do Buquira, que não tiverem a altura 
recommendada pelas Posturas em vigor, poderão ser concertadas, independentemente da obrigação de serem 
levantadas a altura legal, uma vez que a Camara, a requerimento do proprietario, conceda, attendendo aos 
motivos justos que allegar.
Art. 25. - E' prohibido riscar-se ou sujar-se muros ou paredes, fazer pinturas ou escrever nas mesmas, lançar-
se nas ruas e praças aguas servidas, cacos de louça ou vidros, o darmnifícar-se, de qualquer modo, predios 
particulares ou publicos. O infractor será multado em 10$000.
Art. 26. - Quem tiver essas, muros ou quaesquer outros edificios que ameacem ruina ou perigo ao publico, será
obrigado a demolil-os ou segural-os, no prazo razoavel que lhe fôr marcado pelo Fiscal ; e quando não o faça, 
será multado em 20$000, e o Fiscal fará a demolição á custa do proprietario.
Art. 27. - Nas infracções de Posturas são responaveis :- o pai, pelos filhos ; o tutor, pelos pupillos, e o senhor 
pelos ercravos.
Art. 28. - E' prohibido queimar-se os campos públicos do Municipio, e ao Fiscal pertence mandar queimal-os 
annualmente, em tempo apropriado, nunca antes do mez de Agosto. O infractor será multado em 10$000.
Art. 29. - As pessoas de fora do Município, que invernarem animaes nos campos desta Cidade, pagaráõ 
adiantados 600 rs. por mez de cada animal ; concedendo-se, porém, aos tropeiros 8 dias sem pagar, a contar 
de sua chegada. Multa de 30$000.
Art. 30. - E' prohibido caçar-se perdizes, excepto nos mezes de Abril, Maio e Junho. Multa de 20$000.
Art. 31. - Os que não pagarem o imposto do art. 83 das Posturas de 19 de Maio de 1862, sendo avisados pelo 
Fiscal, serão multados na quantia de 10$000, além do imposto.
Art. 32. - Ficão revogados os artigos 7º, 19, 20 e 76 das Posturas approvadas em 19 de Maio de 1862, e 
artigos 3º, 4º, 5º e 10 das Posturas supplementares, approvadas em 18 de Abril de 1865, bem como todas as 
demais disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos nove dias do mez de Abril do anno de 1872.

(L. S.)

José Fernandes da Costa Pereira Junior.

Para V. Exc. vêr.
Jeronymo Ghirlanda a fez.
Publicada na Secretaria do Governo de S. Paulo, aos nove dias do mez de Abril de 1872.
João Carlos da Silva Telles.

 

 

 

 

 

 RESOLUÇÃO Nº 44, DE 03 DE ABRIL DE 1873

MANDA  PUBLICAR  E  EXECUTAR  30  ARTIGOS  DE  POSTURAS  DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O Doutor João Theodoro Xavier, Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc.
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Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara
Municipal de S. José dos Campos, decretou a seguinte Resolução :

CAMINHOS

Art. 1.° - O trabalhador que, estando no serviço da estrada, desrespeitar ou desattender o Inspector do 
caminho, ou se mostrar turbulento, provocando rixas e desordens que perturbem a boa ordem e harmonia, 
será multado em 5$000.
Art. 2.° - Será considerado como faltado todo o trabalhador que se apresentar no serviço depois da hora que 
lhe fôr marcada pelo Inspector respectivo. A hora para começar o serviço será ás 7 da manhã, finalisando ás 5 
da tarde.
Art. 3.° - Para a factura das estradas municipaes, nos respectivos limites, os moradores serão obrigados a 
mandar todos os trabalhadores de que dispuzerem

ALINHAMENTO E ASSEIO DA CIDADE

Art. 4.° - É prohibido construir casas ou levantar muros em frente ás ruas, beccos e travessas desta Cidade, do 
maneira a evitar o prolongamento longitudinal dos mesmos. O contraventor será multado em 10$000, e a obra 
que tiver sido feita, demolida á sua custa.
Art. 5.° - O proprietario que, no prazo razoavel que lhe fôr marcado pelo Fiscal, não capinar e pôr fóra o capim 
da frente de suas casas ou muros, incorrerá na multa de 5$000; bem como pagará mais a despeza que o Fiscal
fizer com este serviço.
Art. 6.° - As casas e taipas que forem feitas ou reedificadas até o alto do Lava-pés de baixo, na rua do 
Humaytá até os ultimos edificios; e desta Cidade a Santa Cruz, até a ponte e mais suburbios da Cidade, serão 
alinhadas como é exigido para dentro da Cidade. O infractor será multado em 10$000, e o que já o tiver feito, 
obrigado a demolir á sua custa.
Art. 7.° - Os donos de predios que cahirem ou forem demolidos na Cidade, serão obrigados a fechar sua frente 
com casa e taipa no prazo de tres mezes, depois de intimados para isso, sob pena de multa de 10$000 de cada
novo prazo que lhes fôr marcado.
Art. 8.° - As pessoas obrigadas a capinar suas frentes, conforme manda o art. 1º das Posturas approvadas em 
1872, incorrerão na multa de 10$000, se o não fizerem no prazo razoavel que pelo Fiscal lhes fôr marcado.
Art. 9.° - A obrigação de capinar, varrer e tirar formigas, segundo manda o art. 1°, acima dito, não só 
comprehende as ruas e beccos, como também os pateos e largos.
Art. 10. - Os terrenos fechados, conforme manda o art. 22 das Posturas de 1872, serão rebocados, 
branqueados a cal ou com tinta de còr, sempre que o Fiscal julgue necessario, e no prazo razoavel que fòr 
marcado aos proprietarios, sob pena do multa de 10$000. Fica salva a ultima disposição do referido art. 22. Os 
edificios desta Cidade ficão sujeitos á disposição deste artigo.
Art. 11. - É permittida a construcção de casas para dentro do alinhamento, comtanto que a frente seja alinhada
e fechada.

COMMERCIO

Art. 12. - As licenças para negocios de loja, armazem ou venda, fóra da Cidade e seus suburbios, Bairro de 
Santa Cruz e Freguezia do Boquira, ficão elevadas a 400$000.
Art. 13. - A licença de 30$000 do art. 63 das Posturas de 1862, fica elevada a 100$000.
Art. 14. - A licença para os mascates volantes pelos sitios, de que trata o art. 5º das Posturas de 1872, fica 
elevada a 200$000, sob a multa de 20$000 se fòr encontrado sem licença. Esta multa será dobrada nas 
reincidencias, até a alçada da Camara.
Art. 15. - O Inspector de Quarteirão, onde se apresentarem mascates vendendo sem licença, poderá detêl-o e 
envial-o ao Fiscal, para este proceder á cobrança ; o se o mascate insistir em não querer pagar, poderão os 
objectos que conduzir ser depositados, de maneira que não lhe de prejuizo, até a realisação do pagamento do 
imposto o multa.
Art.16. - A Camara nomeará annualmente, em principio do mez de Julho, um Aferidor, que será obrigado a 
aferir pelo padrão da Camara e no edificio de suas sessões, todos os pesos, medidas e balanças dos 
particulares, que lhe forem apresentados.
Art. 17. - Fica marcado para o Aferidor da Camara a porcentagem de 12% sobre a quantia que fòr arrecadada 
de aferições. Os pesos, medidas e balanças, que a Camara é obrigada a fornecer ás Casinhas ou Açougue, 
serão aferidos excluida a porcentagem ao Aferidor.
Art 18. - Os mascates de folha e cobre, que andão pelos sitios, pagarão, de licença á Camara, 30$000, e o que 
fòr encontrado sem a licença, que deverá ser propria, incorre na multa de 10$000. Os mesmos mascates de 
folha e cobre, porém de residencia fixa, o que pagão imposto, pagaráõ tambem a licença acima se quizerem 
andar pelos sitios com objectos de seu negocio.
Art. 19. - Pelas licenças tiradas no segundo semestre de cada anno financeiro pagaráõ os impetrantes sómente 
a metade da respectiva taxa. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 20. - Os que advoguem no fóro desta Cidade pagaráõ de licença á Camara 20$000, e os solicitadores 
10$000, sob pena de 10$ a 20$000 de multa aos infractores.
Art. 21. - A licença concedida ás folias de fóra do Municipio, para tirarem esmola neste, será d'ora em diante 
200$000 de cada vez, sob pena da multa de 30$000, além do imposto.
Art. 22. - É prohibida a collocação de porteiras de varas nas estradas deste Municipio ; só serão toleradas as de
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bater, tendo a largura de 10 palmos, construidas de maneira a não incommodar os transeuntes, e collocadas 
em lugar que não seja de precipicio.
Art. 23. - Os que, tres mezes depois da concessão de qualquer terreno que lhe tiver feito a Camara, não houver
pago os direitos devidos á municipalidade, e satisfeito as demais exigencias, perderá o direito ao terreno que 
lhe foi concedido, ficando sem effeito a concessão.
Art. 24. - É prohibido jogos de parada e de buzios, publica ou occultamente, sob pena do multa de 10$000 ao 
dono do jogo, e 2$000 a cada jogador.
Art. 25. - É prohibido conservar gado, porcos e cabritos soltos no Bairro de Santa Cruz desta Cidade, e de cada 
animal destes pagará o dono 2$000 de cada vez que fôr encontrado.
Art. 26. - O gado ou animal que, sem ser de morador do Municipio, e sem pagar licença á Camara, fôr 
encontrado nos campos publicos, serão arrecadados pelo Fiscal, e depositados por cinco dias ; se nesse tempo 
apparecer o dono, será elle multado em 5$000 de cada cabeça ; e se não apparecer, findo o prazo acima, 
serão, gado ou animal, entregues ao Juiz Municipal do Termo, para proceder com elles como bens do evento.
Art. 27. - Todo aquelle que, para illudir a vigilancia dos empregados da Camara, puzor nos campos deste 
Municipio numero de animaes ou gado superior no que pagou, sujeitar-se-ha á multa de 5$000 de cada cabeça 
que excede ao da sua licença.
Art. 28. - A sociedade ou socios residentes fóra do Termo, que fizerem entrada do gado para consumo publico, 
pagaráõ os direitos por todo o gado entrado, e depois poderão haver o importe relativo a cada vez que 
matarem para picar.
Art 29. - Fica inteiramente prohibida a caçada de perdizes nos annos de 1874, de 1875, e de 1876 em diante só
será ella permittida nos mezes de Junho e Julho de cada anno. O contraventor será multado em 30$000.
Art. 30. - Ficão revogados os arts. 89 das Posturas de 1862, 11, 15 e 26 das de 1865. 30 das de 1872, e mais 
disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos tres dias do mez de Abril do anno de mil oitocentos setenta e tres.

(L.S.)
JOÃO THEODORO XAVIER.

Para V. Exc. ver, Jeronymo Ghirlanda a fez.

Publicada na Secretaria do Governo de S. Paulo, aos tres dias do mez de Abril de mil oitocentos setenta e tres.

João Carlos da Silva Telles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO N. 65

O Doutor Joaquim Manoel Gonçalves de Andrade, Cavalleiro da Ordem de Christo, Monsenhor honorario da 
Capella Imperial, Arcediago da Cathedral e Vice-presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc.
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara 
Municipal de S. José dos Campos, decretou a seguinte Resolução:
Art. 1.º - É prohibido vender peixes na Cidade e suburbios, até á margem do Parahyba, sem estar á venda nas 
Casinhas por duas horas, ao menos; desta hora em diante poderão os donos vender onde quizer. O infractor 
será multado em 5$000, incorrendo na mesma multa o que comprar peixes nos lugares prohibidos, antes da 
hora permittida.
Art. 2.º - A licença do art. 12 das Posturas de 1873, fica restringida a 80$000.

149



Art. 3.º - A licença sobre carros do art. 83 das Posturas de 1862, com a multa do art. 31 das Posturas de 1872,
é devida nao só pelos que tiverem carros como pelas pessoas, deste lugar ou de fóra, que tiverem carroças e 
trolys que aqui se destinarem ao ganho.
Art. 4.º - Os donos das padarias pagaráõ annualmente a licença de 10$000.
Art. 5.º - As lojas são obrigadas a ter metro, balança e pesos de 1 a 500 grammos (12 peças), formando um 
kilogrammo; os armazens a ter pesos iguaes aos das lojas, e mais 1, 2 e 4 kilogrammos e balança propria 
para estes pesos, bem como a ter medidas de liquido de 2 - 1 - 0,5 - 0,2 - 0,1 e 0,05 litros.
Os armazens ou casas particulares que tiverem licença para a venda de generos comestiveis terão os mesmos 
pesos e balanças acima ditos, e as medidas de 10 - 5 - 2 - 1 e 0,5 litros para seccos.
O contraventor pagará 5$000 de multa.
Art. 6.º - A pessoa que vender generos comestiveis no Mercado sera obrigada a vender até um litro, e a ter as 
medidas de 10, 5, 2 e 1 litro.
Os armazens ou casas de vender generos comestíveis são obrigados tambem a vender até 1 litro.
Art. 7.º - O Inspector que em seu Quarteirão consentir mascates vendendo fazendas sem licença para isso, 
será multado em 20$000.
Art. 8.º - É prohibido vender no largo do Mercado todo o genero de mar-fóra, inclusive fazenda, armarinho e 
sal, sendo a venda deste ultimo genero prohibida tambem nas Casinhas; tudo sob pena de multa de 5$000 e o 
duplo nas reincidencias.
Art. 9.º - Toda a pessoa que vender bilhetes de loteria neste Municipio, pagará 20$000 annuaes de licença; sob
pena de 10$000 de multa.
Art. 10. - Para vender arreios e tranças a varejo é necessario pagar a licença annual de 10$000.
Art. 11. - A licença do art. 15 das Posturas de 1872, é devida por toda a pessoa deste Municipio que comprar 
café para exportar.
Art. 12. - As pessoas que commerciarem com negocio de animaes neste Municipio, pagaráõ 20$000 de licença, 
e as de fóra do Municipio pagarão o duplo; tudo sob pena de 10$000 de multa, além do imposto. 

COMMODIDADE PUBLICA 

Art. 13. - Além do tempo necessario para carregar e descarregar, é prohibido tropas paradas pelas ruas e becos
da Cidade. O infractor será multado em 5$000.
Art. 14. - É prohibido nesta Cidade as rotulas, portões ou meias-portas, abrirem para o lado da ruas, sendo 
este artigo executado noventa dias depois de sua approvação. O contraventor será multado em 5$000.
Art. 15. - É prohibido dentro desta Cidade, vaccas de leite com crias, fechadas nos quintaes. O contraventor 
pagará a multa de 10$000.
Art. 16. - É prohibido tapar os esgotos que dão sahida para as aguas das ruas, becos e largos, bem como 
damnificar quaesquer objectos que forem de utilidade publica. Multa de 10$000. 

POLICIA E SEGURANÇA MUNICIPAL 

Art. 17. - As pessoas que andarem com armas prohibidas, e forem tomadas pela Policia, soffreráõ 5$000 de 
multa.
Art. 18. - Toda a pessoa que fôr presa por embriaguez, soffrerá a multa de 2$000.
Art. 19. - A prohibição do art. 40 das Posturas de 1862, para escravos andarem pelas ruas, depois do toque das
9 horas da noite, sem autorisação par escripto de seu senhor, passa a ser das 10 em diante.
Art. 20. - Fica prohibida a reedificação ou concerto, qualquer que elle seja, nas casas ou muros que se acharem
em lugar que estorvem ou impeção a prolongação ou o bom alinhamento das ruas, becos ou largos, se a 
Camara julgar conveniente a desapropriação por utilidade Municipal. Multa de 30$000, e o duplo nas 
reincidencias.
Art. 21. - É prohibido transitar pelas ruas desta Cidade, com rezes em um só laço, podendo os conductores 
trazel-as em dous laços. Multa de 5$000 aa dono da rez.
Art. 22. - O arrematante das Casinhas é obrigado:
§ 1.º - A trazel-as com o maior asseio possivel, soffrendo a multa de 2$000, toda a vez que ellas forem 
encontradas immundas ou sujas.
§ 2.º - A conservar limpos e em boa guarda todos os pesos, medidas, balanças e mais utensis que a Camara 
fornece ás mesmas Casinhas, sendo o dito arrematante obrigado a pagar pelo duplo do custo quaesquer peças 
que perder ou deixar extraviar-se das que lhe forem entregues, pagando a multa de 10$000.
Art. 23. - E' prohibido, dentro desta Cidade, rancho, gallinheiros, chiqueiros ou estrebarias cobertos de palha  
junto ás casas de morada.
Art. 24. - Quando houver um incendio em qualquer ponto da Cidade, o Fiscal, sem perda de tempo, se dirigirá 
ao Sacristão e Carcereiro, afim de darem nas Igrejas e na Cadêa o signal de incendio.
Art. 25. - Os mestres e officiaes de officio de carpinteiro e pedreiro, livres, apresentar-se-hão com suas 
respectivas ferramentas á autoridade ou pessoa que esteja dirigindo a extinçção do incendio. A contravenção 
deste artigo, sem motivo justificado, será punida com a multa de 10$000.
Art. 26. - Os moradores da rua onder se verificar o incendio que possuirem escravos ou criados, os mandaráõ 
apresentar-se com vasilhas para conduzir agua e ajudar em tudo quanto fôr necessario para extinguir o fogo; 
os que não prestarem este auxilio, ou outro qualquer que lhe fôr exigido, e seja possivel, soffrerá a multa de 
10$000.
Art. 27. - Se o incendio fôr de noite deveráõ logo ser illuminadas as casas vizinhas até a extincção do fogo, sob 
pena de incorrer na multa de 10$000. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 28. - O Inspector que a Camara nomear para qualquer limite de caminho, será obrigado a aceitar e exercer
o cargo por dons annos, sob pena de multa de 30$000.
Art. 29. - É prohibido matar peixes com timbo ou outro qualquer veneno que damnifique a salubridade publica. 
Multa de 30$000 e cinco dias de prisão.
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Art. 30. - Toda a pessoa que tirar terreno, e não pagar os respectivos reditos e edificar conforme as Posturas, 
fica sujeita á multa de 20$000.
Art. 31. - A multa ao Inspector de caminho, nomeado conforme o art. 24 das Posturas de 1865, é de 20$000.
Art. 32. - É considerada estrada, para execução do art. 17 das Posturas de 1862, todo o caminho que der 
transito para a morada ou propriedade de um ou mais moradores.
Art. 33. - Os que tiverem trabalhadores e não mandarem para as facturas dos caminhos Municipaes, quando 
para isso avisado pelo respectivo Inspector, e os que não tiverem e deixarem de concorrer para as mesmas 
facturas, ficão sujeitos a cinco dias de prisão de cada trabalhador cada dia que faltar.
Art. 34. - Os donos de jogos de buzios, fóra dos limites da Cidade, pagaráõ á Camara a quantia de 50$000, 
devendo a licença ser tirada antes de estabelecer o jogo, e ficando nesta parte revogado o art. 24 das Posturas 
de 1873. Esta licença valerá somente pelos dias de cada festa; e pagará o infractor a multa de 30$000 além do
imposto.
Art. 35. - Nenhum proprietario poderá impedir que sejão abertas por suas terras, estradas Municipaes ou 
caminhos reconhecidamente necessários e de conveniencia publica. O infractor será mujtado em 30$000, sendo
sempre obrigado a consentir na abertura das estradas ou caminhos. Da mesma maneira são obrigados a 
consentir na tirada de materiaes de seus matos e terrenos para o mesmo fim; será o proprietario se exigir, 
indemnisado da importancia dos mesmos materiaes; a indemnisação será marcada por acordo com a camara 
eo proprietario, na falta deste por dous arbitros nomeados pela Camara e pelo proprietario, sendo, no caso de 
falta de combinação, nomeado um terceiro, que determinará entre os dous louvados aquelle que deve ser 
preferido.
Art. 36. - Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém.
O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos trinta e um dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta e 
cinco. 

(L. S.)

JOAQUIM MANOEL GONÇALVES DE ANDRADE.
Para V. Exc. vêr, Julio Nunes Ramalho a fez. 
Publicada na Secretaria do Governo de S. Paulo, aos trinta e um dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta 
e cinco. 

José Joaquim Cardoso de Mello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO N. 45

O Juiz de Direito Sebastião José Pereira, Presidente da Provincia de S. Paulo, etc, etc, etc. 
Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial, sobre proposta da Camara 
Municipal da Cidade de S. José dos Campos, decretou a seguinte Resolução: 
Art. 1.° - E' prohibido o transito de carros chiadores dentro dos limites desta Cidade. O infractor, dono, 
alugador ou conductor, será multado em 5$000. 
Art. 2.° - E' prohibida a venda de fructos verdes, que prejudiquem ou possão prejudicar a salubridade publica. 
Comprehende-se neste artigo a venda de tudo quanto possa damnificar a saude publica. A pessoa que intimada
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para lançar fóra ou recolher-se com as fructas persistir em vendel-as, soffrerá a multa de 2$000. As fructas 
podres são equiparadas ás verdes. 
Art. 3.° - E' prohibido deixar, á noite, nas ruas e beccos, carros, qualquer que seja o genero a que pertença, 
sem uma lanterna que indique-os ao publico. O infractor soffrerá 5$000 de multa. 
Art. 4.° - A licença do art. 8° § 1° das posturas de 1872 se amplia a todas as raças de cães, embora andem 
açamados, comtanto que não offendão e nem incommodem ao publico. Para as cachorras e cães 
reconhecidamente bravos, não ha licenças. 
Art. 5.° - A licença para jogos de bilhar, fica elevada a 20$000, e a do art. 27 das Posturas de 1865 para as 
casas de pasto ou hotel, fica restringida a 15$000. 
Art. 6.° - As estradas Municipaes serão abaúladas, tendo as necessarias cavas convenientemente rampadas e 
com os precisos esgotos para as aguas não correrem em seu leito. 
Art. 7.° - As pontes dos caminhos Municipaes, não terão menos de 2m 5 de largura e com o competente 
guarda terra. 
Art. 8.° - O Arruador da Camara Municipal e obrigado a assistir á eollocação dos esteios, pés direitos ou taipas 
da frente dos edifícios, para corrigir as omissões que porventura tenhão havido no arruar. 
Art. 9.° - O Inspector de caminho nomeado pela Camara, conforme o art. 28 das Posturas de 1875, e que não 
cumprir com as disposições das Posturas e ordens, será multado em 20$000. O mesmo Inspector fica com 
direito de isentar ate dous trabalhadores seus, ou, não tendo-os, isentará qualquer á pua vontade. 
Art. 10. - A licença do art. 15 das Posturas de 1872, é devida por toda a pessoa que neste Município comprar 
café para exportar, quer residente nelle, quer de fóra. 
Art. 11. - O Aferidor cobrará 200 reis por peça de peso ou medida que aferir, excepto o metro, e por metro 
cobrara 500 reis ; as medidas, porém, em qup fôr necessario trabalho para acertal-a, e não vierem certas, ficão
sujeitas ao dobro desta taxa. 
Art. 12. - Os empregados da Camara: Secretario, Fiscal e Porteiro, que não cumprirem com os deveres de seu 
cargo, incorrem na multa de 5$000 a 20$000. 
Art. 13. - Todas as pessoas que tomaram por carta de data terrenos municipaes no perimetro da Cidade, nas 
circunferencias e no Bairro de Santa Cruz. para edificar ou para outro qualquer uso, pagaráõ annualmente á 
Camara 200 reis por metro de frente com 40 metros de fundo, onde não fôr quarteirão fechado, o onde fôr até 
metade do respectivo quarteirão. Pagaráõ mais 100 reis pelo que exceder a razão de 10 metros ou fracção de 
10 metros de fundo. 
Art. 14. - Todos os proprietarios actuaes pagaráõ 100 réis por anno por metro de frente do respectivo edifício. 
Pagara metade deste imposto o terreno não edificado ; mas sómente uma frente de cada terreno, para os que 
tiverem mais de uma, á escolha do proprietario. 
Art. 15. - A Camara podera, de 10 em 10 annos, alterar para mais ou para menos estas taxas, conforme as 
circunstancias da povoação. 
Art. 16. - O producto deste tributo o destinado para o melhoramento, illuminação e asseio da Cidade. 
Art. 17. - Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tao inteiramente como nella se contém. 
O secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos vinte nove dias do mez de Março de mil oitocentos setenta e seis. 
(L. S.) 
SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA 
Para V. Exc. vêr, Candido Augusto Rodrigues de Vasconcellos a fez. 
Publicada na Secretaria do Governo de S. Paulo, aos vinte e nove dias do mez de Março de mil oitocentos 
setenta e seis. 
José Joaquim Cardoso de Mello.

 

 

 

 

 

 

 

 RESOLUÇÃO N. 6

O juiz de direito Sebastião José Pereira, presidente da província de S. Paulo, etc., etc , etc.
Faço saber a todos os seus habitantes, que a assemblea legislativa provincial, sobre proposta da camara 
municipal da cidade de S. José dos Campos, decretou a resolução seguinte : 
Art. 1.° - Fóra os dias de mercado (sabbado ou domingo ), ficão prohibidas as barracas para nellas serem 
vendidos generos de commercio sem  licença. No largo do mercado e fóra dos referidos dias, ainda mesmo com
licença, não serão toleradas ditas barracas, e nem a venda de gêneros. 
Art. 2.º - O perimetro da cidade, designado no art. 90 das posturas de 1862, fica ampliado, a partir do largo 
Municipal até á linha ferrea, na direcção recta das ruas da Boa-Vista e Sete de Setembro. Os edificios 
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construidos da ambos os lados destas ruas são considerados como pertencentes á cidade. 
Art. 3.° - As portas, jauellas e claros da frente das casas que forem edificadas ou reedificadas nesta cidade, 
seus suburbios e freguezias, guardarão entre si e em relação a cada predio perfeita regularidade, não só quanto
ás distancias, como quanto ás alturas a larguras. O infractor será multado em 10$000, e obrigado a pôr o 
edificio com a symetria exigida. 
Art. 4.º - A pessoa que tirar terreno da municipalidade será obrigada a construir no no prazo de seis mezes, o 
assigriará um termo em que serão mencionados os deveres a que fica obrigado. Não conside-rar-se-ha edificio, 
para os eifeitos desta artigo, o simples fecho embora de muro. 
Art. 5.º - A falta de cumprimento de quaesquer das obrigações do artigo precedente, é motivo para ser 
considerada sem effeito a concessão do terreno.
Art. 6.º -  O pagamento de 200 reis por metro de frente dos terrenos concedidos pela camara, de que trata o 
art. 13 das posturas do corrente anno, será feito ao receber o terreno, quanto ao  primeiro anno, e em outros 
annos será tambem adiantadamente a entrada de cada anno que estiver de posse. 
A transferencia de qualquer terreno deve ser communicada ao presidente da cnmara, para este mandar fazer 
no registro da concessão a competente averbação. O que não fizer esta communicacão incorre na multa de 
10$000. 
Art. 7.º - Não poderá a camara conceder mais terreno do que o necessario para uma casa e suas dependencias
; pelos fundos será sómente até metade do respectivo quarteirão. 
Art. 8.º -  A pessoa que tiverem sua casa meninos adultos e escravos que não forão vaccinados, ou que 
necessitem ser vaccinados, serão obrigados a apresental-os para esse fim, á hora e lugar que pelo presidente 
da camara ou pela autoridade policial lhe fôr designado. O que desobedecer soffrerá de 5$000 a 20$000 da 
multa. 
Art. 9.° - Revogadas as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no palácio do governo de S. Paulo, aos dezesete dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta e sete. 
(L. S.) 
SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA. 
Para v. exc. vêr. Mariano José de Oliveira a fez.
Publicada na secretaria do governo de S. Paulo, aos dezesete dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta e 
sete. 

José Joaquim Cardoso de Mello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO N. 7 

 O juiz de direito Sebastião José Pereira, presidente da província de S. Paulo, etc, etc, etc.
Faço saber a todos os seus habitantes, que a assembléa legislativa provincial, sobre proposta da camara 
municipal da cidade de S. José dos Campos, decretou a resolução seguinte : 
Art. 1.° - Para a venda de fumo, sal e assucar, no mercado e nos dias de quitanda sómente, ficão estabelecidos
os impostos seguintes: 
§ 1.° - A pessoa que vender fumo no mercado, pagará 600 reis por cada rolo que não exceda de 10 
kilogram mos. O excedente deste peso pagará 60 réis por kilo, podendo ser exgido no fim do dia a parte do im-
posto correspondente ao fumo que não for vendido. 
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§ 2.° - As vendas de sal e assucar, no mercado, ficão sujeitas no pagamento de 15$000 annual por cada 
gênero. 
Art. 2.° - É permittida nas casinhas a venda de sal e assucar sem licença. 
Art. 3.° - Os negociantes do largo do mercado não poderão, fóra das portas de sous negocios, vender 
quaesquer dos generos acima tributados, sem licença especial, bem como não poderão fazer os mais 
negociantes. 
Art. 4.° - Ficão revogados o art. 8.º das posturas de 1875, na parte que se refere á venda de sal, e mais 
disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida resolução pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no palácio do governo de S. Paolo, aos dezesete dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta e sete. 
(L. S. ) 
SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA. 
  
Para v. exc vêr, Mariano José de Oliveira a fez.
Publicada na secretaria do governo de S. Paulo, aos dezesete dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta e 
sete. 

José Joaquim Cardoso de Mello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO N. 46 

O bacharel Francisco Antonio de Souza Queiroz Filho, vice-presidente da provincia de S. Paulo etc, etc. 
Faço saber a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial, sob proposta da camara municipal
da cidade de S. José dos Campos, decretou a resolução seguinte : 

Codigo de posturas municipaes da cidade de S.José dos Campos 

CAPITULO I 
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Alinhamento, limpeza e embellezamento da cidade. 
Art. 1.° - Fica considerado como limite da cidade pelo lado do norte,o rio parahyba pelo nascente, o banhado 
do Lavapés ate o Carahyba e seguindo da ponte do Lavapés á estra da de ferro do norte até a estação pelo sul 
segue a referida estrada até a chacara de Bento Pinto da Cunha,e d'ahi por uma linha recta ao banhado e no rio
parahyba, pelo lado do poente. 
Art. 2.° - As novas ruas que se abrirem dento ou fora da cidade,serão alinhandas do norte a sul e de leste a 
oeste,e terão 14 metros de largura, sob pena de 30$ de multa,repardidamente pelos arruadores. 
Paragrapho unico.  As ruas actuaes, e bocais actuais, que puderem ser arruelas e alargados nas 
conformidade desta artigo, o serão sob as mesmas penas. 
Art. 3.º - Ninguem poderá edificar, nem reedificar casas dentro do limite da cidade, sem ser no alinhamento, 
que será pela planta da camara, sob pena de 30$ de multa. 
Art. 4.° - Todo aquelle que derrubar paredes da frente de sua casa para concertar, ou des cubrir a mesma para
concertar o madeiramento de cima, não póde continuar a obra sem que ja alinhada de conformidade com as 
posturas, sob pena de, 30$ de multa. 
Paragrapho unico. - As casas, porém, que estiverem no alilhamento e que não estiverem na altura marcada 
pelas posturas, uma vaz que a camara, á requerimento do proprietario, conceda licença cm vista dos motivos 
justos que allegar, poderão ser concertadas sem a obrigação de ser levantadas. 
Art. 5.º - Para alinhamento da cidade a camara nomeará uma pessoa habil que,conjunctamente com o 
secretario o fiscal da camara, procederão ao alinhamento, lavrando-se termo. 
Art. 6.º - Aquelle que requerer alinhamento pagará 6$ que repartidamente pertencem ao arruador, secretario 
e fiscal. 
Art. 7.º  - Os que se sentirem aggravados com o arrumamento poderão recorrer á camara fundamentando a 
rasão de seu gravame. 
Art. 8.º - É prolhibido construirem-se casas, ou levantarem-se muros em frente as ruas, beccos o travessas de
modo a evitar o prolongamento longetudial das mesmas, sob pena de 10$ da multa, e de ser demolido a custa 
do contraventor. 
Art. 9.º - As casas que se edificarem dentro do limite da cidade terão pelo menos 4 metros e 40 centimetros 
de altura a contar da seleira á cimalha, sob pena de pôr a obra nestas condições e de multa de 3$; devendo ser
caladas á cal ou tinta côr. 
Art. 10. - É permitida a construcção de casas, para dentro do alinhamento, comtanto que a frente seja 
alinhada e fechada; multa de 20$ com obrigação de alinhar a fechar. 
Art. 11. - É prohibida a reedificação de casas ou muros nos logares que a camara declarar de utilidade 
municipal para prolongação ou bem alinhamento das ruas, beccos ou largo ; multa de 30$. 
Art. 12. - Os donos de predios que cahirem, ou forem demolidos, serão obrigados a fechar a frente com casa 
muro no praso de 3 mezes, depois de intimados para isso; multa de 10$ por cada novo praso que lhe fôr 
marcado. 
Art. 13. -  Todo aquelle qua tiver obra em construcção e precisa ter materiaes nas ruas, beccos ou lagos, é 
obrigado a ter á noite uma lanterna até ás horas de recolhida ; multa de 10$ ao infractor. Fica sob a mesma 
multa e condicção todo aquelle que deixar á noite, nas ruas e beccos, carros de qualquer especie. 
Art. 14. - Aquelle que ti ver Casa, muro,em qualquer edificio que ameace ruina, ou perigo ao publico, será 
obrigado a demolir, ou segurai-o no praso rasoavel que lhe fôr marcado pelo fiscal, sob pena de 20$ e de ser 
feita a demolição á custa de proprietario. 
Art. 15. - É prohibido na cidade, rotulas, portões ou meias portas de abrirem para o lado da rua ; multa do 
10$. 
Art. 16. - Os proprietarios ou inquilinos são obrigados a varrer a frente de suas casas até o meio da rua, ou 
becco e ate a distancia de 7 metros, sendo no largo, e a retirar o cisco, em todos os domingos santos, e isto 
até o meio dia ; multa de 2$. 
Art. 17. - O proprietario ou inquilino que no prazo rasoavel que lhe fôr marcado pelo fiscal não capinar e 
remover o capim nascido na frente de suas casas ou muros, será multado em 5$ além de ser feita a limpeza á 
sua custa. 
Art. 18. - Os muros terão 2 metros de altura pelo menos, reboca los, caiados á cál ou tinta de côr e cobertos 
de telhas ou tijolos; multa de 20$. 
Paragrapho unico. - A camara, á requerimento da parte, pode consentir na mudança e qualidade du fechos, 
quando elle não prejudique ao publico e embellesamento da cidade; assim como dispensar o reboco dos muros,
quando faça frente para o campo ou frentes não fechadas por muros. 
Art. 19. -  É prohibido riscar, ou sujar muros e paredes, fazer pinturas ou escrever nas mesmas, lançar nas 
ruas e praças, aguas servidas, lixo, cacos jdo louça ou vidros e damnificar predios publicos ou particulares. O 
infractor será multado em 10$ 
Art. 20. - É prohibida a concessão de terrenos da camara a não ser para edificar casas e suas dependencias; e 
quanto aos fundo, não ser de absoluta necessidade, só serão dados até o meio do quarteirão, sob pena de 
nullidade. 
Art. 21. - É prohibido requereram-se terrenos emnome alheio, sob pena nullidade da concessão e multa de 
20$. 
Art. 22. - O que, 3 mezes depois da concessão de qualquer terreno, não pagar os direitos, nem satisfazer as 
demais exigencias para se ponha posse delle, perderá o direito ao mesmo. 
§ 1.º  - O que obtiver o terreno pagará 2$ por metro de frente. 
§ 2.º - É obrigado a requerer seu arentamento e edificar ou fechar pelo alinhamento marcado, sob pena de 11$
de multa e de desmanchar a obra. 
Art. 23.  - Aquelles que obtiveram terrenos emquanto vigorem a postura n.15 e de 17 de Março de 1876, e 
quizerem pagar por uma vez o onus annual de 200 réis por metro de frente, o poderão fazer na fórma do § 1º 
do artigo antecedente, do contrario continuarão a pagar, em vez de 200 réis, 300 réis por metro de frente. 
Multa de 10$. 
Art. 24. -  O que tiver terrenos por carta de data data e não edificar no prazo de 6 mezes, muito embora tenha
pago os direito, perderá o terreno, salvo se a obra fôr tal que exija mais tempo para a sua construccção, em 
cujo caso deverá pedir á camara, com antecedencia, prorrogação. praso. Negada a prorogação, ou findo o novo
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praso sem qua seja a casa edificada, o cessiónario fica sem direito alguem ao terreno. 
Art. 25. - E' prohibido tirar-se aréa, ou fazerem-se excavacõas nas ruas, beccos e largos desta cidade, sob 
pena da 8$ do multa. 
Art. 26. - E prohibido amarrar animaes nas arvores que a camara mandou plantar ; bem como nos postes de 
lamapeões, ou damnifical-os, assim como a edificios esnatruidos em beneficios dos habitantes ou decoro e 
ornamento da cidade. Multa de 10$ além do da nno causado. 
Art. 27. - E' prohibido tapar os exgotos que dlão sabida para as aguas das ruas, becos a largos , multa de 10$,
além do restabelecer-se o esgoto. 

CAPITULO II 

SALUBRIDADE 

Art. 28. - Todos os habitantes do municipio são obrigados a se fazer vaccinar e a mandar vaccinar os seus 
escravos, filhos a camaradas, nos dias marcados pelo presidente da camara municipal, ou autoridade policial, 
sob pena de 20$ do multa. 
Art. 29. - Nas casas de pasto, tavernas, botiquins e boticas, é prohibido o uso do vasilhas de cobre sem que 
sejam bem estanhadas Os donos serão obrigados a franquear os estabelecimentos era serem examinados pelo 
fiscal ou autoridades policiaes , multa de 20$. 
Art. 30. - No limite da cidade é prohibida a existencia de fabrica do sabão, collocação de cortume e tudo que 
possa corromper a salubridade da atmosphera. ; pena de 20$ ao contraventor. 
Art. 31. - Nenhuma fabrica du qualquer natureza, que seja poderá ser estabelecida neste municipio, sem que o
dono ou seu proposto participe o logar em que tem do fuudal-a, os productos a que se destina, as qualidades 
das materias primas, os apparelhos e vazilhas que vão ser empregados, Multa de 10$, sem prejuizo de outras 
disposições tambem applicaveis. 
§ unico . - Se a nova fabrica estiver no caso do art. 30, o contraventor, além da respectiva multa, e obrigado a
removel-a pura fóra do limite da cidade-em logar que n camara enternulação prejudicar. 
Art. 32. - Os moradores da chiado, em cujos quintaes, pateos, áreas, jardins e outras dependencias de suas 
casas so acharem aguas estagnadas, lixo, materiaes corruptos, ou qualquer outra immundicíe capaz de 
prejudicar a sulubrídade publica, ou mesmo dos moradores, serão multados em 20$ e obrigados a removel-os. 
§ unico. - São obrigados a franquear os quintaes, pateos, áreas, jardins e. outras dependencias de suas casas 
pura serem examinados pelo fiscal ou autoridades policiaes, sob pena de 2$ de multa, e o duplo na 
reincideiicia. 
Art. 33. -  E' prohibida a conservação de pórcos em chiqueiros nos quintaes dentro da cidade. Multa de 10$ e 
obrigação de removel-os. 
Art. 34. -  Os animaes mortos que se acharem nas ruas, pracas ou estradas, serão enterrados em logar 
distante por conta du camara ; caso seja conhecido o dono, o será feito por este, sob pena de 1$, além das 
despezas de removel-os 
§ unico. - Incorrerá na mesma pena aquelle que conservai em seu quintal ou dependencia qualquer animal 
morto em estado de putrefacção sem o enterrar. 
Art. 35. - E' prohibida a venda de fructas verdes ou podres e de todas aquellas que possam prejudicar a saude 
publica. O vendedor ou dono será intimado pelo fiscal para não vender, e no caso de relunciar, será multado 
em 5$, e o duplo nas reincidencias. 
Art. 36. - Aquelle que de qualquer modo prejudicar as fontes, arqueductos, poços e tanques publicos, lançando
lixo ou immundicias que corrompa ou prejudique a agua, será punido com 8 dias de, prisão. 
Art. 37. - E' probibhido venderem-se drogas medicinaes a não ser em hotica autorisada. Multa de 30$ ao 
infractor ; salvo o caso do § 9° do art. 118. 

CAPITULO III 

DOS ANIMAES, INSECTOS, ETC. 

Art. 38. - E' prohibida a divagação de cães, cabritos e animaes lanigeros o suinos pela cidade. Multa de 2$ por 
cada um. quando o dono seja conhecido e não o sendo, serão postos em praça c o producto recolhido ao cofre 
municipal. 
Art. 39. -  Os cães reconhecidamente mansos e us cabras de leite serão permittidos mediante o imposto 
animal de 5$. 
Art. 40. -  As cabras de leite e os cães que pagarem o imposto, trarão colleira com o carimbo da camara, 
postas pelo afferidor mediante a contribuição de 200 reis e á vista do conhecimento do imposto 
Art. 41. -  E' prohibido correr á cavallo, ou em qualquer animal dentro da cidade ; salvo o caso de urgente 
necessidade ; o contraventor será multado em 5$. 
Art. 42. -  E' prohibido domar animaes bravos pelas ruas da cidade, ou andar em animaes que tragam o freio 
solto, isto e, sem que as redeas estejam presas no freio. Multa de 10$ ao contraventor. 
Art. 43. -  E' prohibido transitar pelas ruas com rez em um só laço. Multa de 5$. 
Art. 44. -  O fiscal é obrigado a mandar extinguirem os formigueiros publicos da cidade e circulo ampliado pela 
camara; providenciar para extinguir se os que existam em propriedade particular, e dar as correições 
determinadas, sob pena de 20$ de multa. 
Art. 45. -  Qualquer tem o direito de queixar-se ao fiscal da existencia de formigueiro que lhe faça mal, sendo 
o fiscal obrigado a mandar extinguil-o no mais breve praso,na fórma do artigo seguinte. 
Art. 46. - O fiscal é obrigado a fazer de 3 em 3 mezes, em Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro correição geral 
sobre formigueiros, e mandará tirar os que forem encontrados, mediante a contribuição de 6$ por formigueiro, 
pagos pelo dono e na falta pelo inquilino, cujo pagamento será feito no praso de 8 dias da intimação feita pelo 
procurador. Multa de 10$ por cada formigueiro tirado, além da contribuição. 
Art. 47. - A camara poderá ir ampliando o circulo para a extincção das formigas fora da cidade,como julgar 
acertado, o que fará constar por editaes 6O dias antes, findos os quaes ficam os moradores incluidos, e o fiscal,
sujeitos ás disposições dos artigos antecedentes. 
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CAPITULO IV 

INCENDIO 

Art. 48.  E' prohibido dentro da cidade, rancho, gallinheiro, chiqueiro ou estrabaria cobertos de palha; multa de
10$, e obrigação de tirar a palha. 
Art. 49.  O fiscal logo que saiba de um incendio será obrigado a dirigir-se ao sachristão e carcereiro para 
darem o signal. Multa de 30$. 
Art. 50.  Os mestres e officiaes de officio de pedreiro e carpinteiro, livres, apresentarse-hão com as 
ferramentas necessarias á pessoa que dirigir a extincção do incendio. Multa de 10$ ao que faltar. 
Na mesma multa incorrerão os visinhos do incendio que não mandarem os escravos ou criados que possuirem 
com vazilhas para agua e não auxiliarem na extincção do incendio. 

CAPITULO V 

NO QUE DIZ RESPEITO A POLICIA 

Art. 51.  E' prohibido voseria em hora de silencio, injurias e obscenidades contra a moral, publica. Multa de 
30$. 
Art. 52.  Toda acção contra a conservação dos edificios, calçadas, estradas, pontes, fontes, aqueductos, poços 
e tanques publicos, não estando prevista em lei geral ou provincial, será punida com 8 dias de prisão. 
Art. 53.  E'prohibido o uso de pary ou de materias venenosas para corromper a agua e matar os peixes. Multa 
do 30$. 
Nos rios e canaes de que trata a lei n. 63 de 1881, o fiscal e agente de autoridade policial que souber do facto, 
immediatamente levará ao conhecimento de uma das autoridades competentes para impôr a multa, sob pena 
de ser multado em 10$. 
Art. 54.  No limite da cidade é prohibida a existencia de fabrica de polvora. Pena de 20$ de multa, e obrigação 
de removel-a, 
Art. 55.  No fabrico de fogos de artificio e para com os generos susceptiveis de explosão, conformando-se com 
o parecer da autoridade policial que ouvir, a camara providenciará sobre o lugar que têm de ser conservados e 
postos á venda. Pena : 30$ de multa e obrigação de removel-os do logar. 
Art. 56.  São prohibidos os fogos soltos no chão. como sejam bombas, busca-pés, etc.; os incfratores serão 
punidos com a multa de 20$. Art. 57.  Os que derem tiro dentro da cidade com armas de fogo ou roqueira 
excepto em dias festivos, pagarão 10$ de multa. 
Art. 58.  E' prohibido o jogo de parada ou busio, roleta ou qualquer outro de que se dobre barato publicamente
ou em casas particulares, sob pena da 20$ de multa no dono do jogo, e de 5$ a cada jogador, excepto durante 
as festas do Serembura, Sant Anna e outras fóra da cidade, mediante o imposto de 50$ pelos dias de festas. 
Art. 59.  As pessoas que andarem com armas prohibidas e forem tomadas pela policia, serão multadas em 
10$. 
Art. 60.  A pessoa que fòr presa por embriaguez será multada em 10$. 
Art. 61.  E prohibido em casas publicas on particulares, tabernas, botiquins, ou qualquer outro negocio, jogar 
com filho familia ou escravos, sob pena de ser multado o dono da casa em 30$. 
Art. 62.  E prohibido jogar em cima. do balcão ou dentro de qualquer negocio, sob pena de multa de 10$ no 
dono do negocio, e de 5$ a cada jogador. 
Art. 63.  Todas as casas do negocio serao fechadas ao toque de recolhida que será sempre as 10 horas da 
noute, a excepção das boticas ; salvo as noutas de Natal, Resurreicão e Passos ; pena de 2$ de multa. 
Art. 64.  O escravo que fòr eucontrado na rua depois das dez horas da noite sem a necessaria autorisação, 
será preso para ser entregado no dia seguinte á seu senhor que pagará 2$ de multa. 
A autorisacão do senhor, o escravo deve trazer por oscript i em seu poder, não bastando a declaração do 
senhor depois da prisão. 
Art. 65.  Todo aquelle que durante a noite comprar mutimento ou cafe de escravos, sem que o mesmo traga 
autorização por escripto do senhor, sera multado em 30$. 
Art. 66.  Os carros que transitarem pelas ruas terão adiante o seu guia, e não obstando o transito publico. 
Multa de 5$. 
Art. 67.  O dono do carro que transitar pelas ruas, lhe applicará sibão ou outra qualquer causa que tire o 
chiado do eixo, sob pena de 5$ de multas. 
Art. 68.  E' prohibido o enterro dentro dos templos e suas dependencias ; pena do 30$ de multa ao 
contraventor. 
Art. 69.  E probiliido o dobre de sinos para morte, excepto um para signal e outro na occasião do deposito ou 
enterro. Pena de 8 dias de prisão no sachristão ou sineiro que os permittir. 
Art. 70. A execepções das bandeiras das - lugares visinhos como são : Jacarehy, Patrocínio, villa das 
Palmeiras, Caçapava e Jambeiro, são prohibidas as folias do Divino Espirito Santo de fora do municipio, sob 
pena de 5 dias de prisão ao contraventor. Os inspesto res de quarteirão, guardando inteira vigilancia a respeito,
auxiliarão o fiscal para se elfectuar ou fazer effetiva a pena. Multa de 3$ ao infractor. 
§ Unico.  As bandeiras dos lugares acima referidos pagara 30$ de imposto, sob pena de 5 dias de prisão ao 
contraventor. 
Art. 71. As pessoas que recusar o-se a acompanhar o fiscal para testemunhas qualquer infracção das posturas,
não sendo por motivos justos e attendiveis, serão puniddas.com 8 dias de prisão. 
Art. 72.  A pessoa que estorvar ou impedir o fiscal no exercico de suas obrigações, será multado em 20$. 
Art. 73.  O dono do escravo fugido, além das despezas de sustento, vestuario e curativo, pagara;a pessoa que 
appehendel-o a quantia de 10$ 
Art. 74.  Nas infracções de posturas são responsaveis os pais pelos filhos, menores de: quatorze annos. o tutor
por seus pupilos e o senhor pelos escravos. 
Art. 75.  Podendo e convindo ao infrator. resolver a pena de prissão pelo pagamento to de 2$ por dia de 
prisão. 
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Art. 76.  No caso de impossibilidade do infractor pagar a multa será ella comentada na de prisão, como 
preccitua o artigo 57 do codigo criminal. 
Art. 77. Os campos públicos do municipio so poderão ser queimados nos mezes de Agosto e Setembro, por 
ordem do fiscal; multa de 30$. 
Art. 78.  E' prohibida a caçada de perdizes, excepto nos mezes de Maio,Junho ou Julho; multa de 20$}. 
Art. 79.  Os empregados da camara que, não cumprirem com os deveres de seus cargos, serão multados por 
ella de 5$ a 0$. 
Art. 80.  A pessoa que applicar uma grande quantidade de sal, com ou sem agua no toucinho para vender no 
mercado, na feira ou em casa particular, cortado um peso do toucinho pura tirar o sal e verificar a diferença, se
ella demostrar malicia da pessoa será. multada em 30$ e o obrigada a extrahir immediatamente o excesso 
verificado. 
§ Unico.  Se o contraventor deixar de cumprir incontimente com, a obrigação de tirar o excesso, pedir-se ha a 
intervenção da autoridade policial para extrahir-se a parte illicita do sal applicado e, por este facto, fica o 
contraventor sujeito á pena de 8 dias de prisão. 
Art. 81.  Alem das armas de fogo, todo instrumento contundente, cortante e perfurante, que se prestar a 
defeza, são declarados offensivos delles será permittido aos opera- rios o que fôr necessario á seu officio, aos 
tropeiros, carreiros, carroceiros e boiadeiros o ne cessario facão. 
Art. 82.  Dentro do limite da cidade, só é permittido matar e pellar porcos no logar designado pelo fiscal, multa
de 20$. 
Art. 83.  E´prohibida a divagação do animaes ferozes ou damnados e, em cautela con tra o perigo o fiscal pode
multar o dono em 30$, depois de apprehender o animal, ou matalo se não fôr possivel apprehemder. 

CAPITULO VI 

CONTRUÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÔES DAS ESTRADAS 

Art. 84.  As estradas municipaes serão feitas de mão commum, de 1 deMarço até fim de Maio em cada anno, o
concerto em qualquer tempo que o inspector julgar preciso, ou a camara determinar. 
Art. 85.  A camara dividir as estradas em limite, e nomeando o inspector para cada limite, o nomeado é 
obrigado a acceitar o cargo por 2 annos, sob pena de 30$ de multa. 
§ Unico.  E' considerada estrada municipal aquella para a qual a camara nomear inspector. 
Art. 86. - Nenhum proprietario poderá impedir a abertura de estradas por suas terras uma vez que seja 
declarada de utilidade municipal e possa em terrenos onde não existam bemfeitorias ; multa de 30$. 
§ Unico. - Se passar por bemfeitorias, feita a desapropriação e indemnisação dellas, o proprietario dea 
submettido á mesma multa, por qualquer acto que pratique para impedir a referida abertura. 
Art. 87. - Os proprietarios são obrigados a consentir a tirada de madeira e outros materiaes de suas terras 
para pontes e outras preccisões das estrados municipaes, podendo exigir indemnisação da camara, que será 
paga por commum accôrdo, e na falta, por decisão de arbitros nomeados. 
Art. 88. - As estradas serão abauladas, tendo as necessarias cavas convenientemente rampadas, e os precisos 
exgotos para as aguas não correrem em seus feitos ; estes terão 3 metros do largura, e abauladas e serão 
descortinados mais 2 metros para cada lado. Multa de 20$ ao inspector. 
§ Unico. - As pontes deverão ser construidas de madeira de lei e terão pelo menos 3 metros de largura. Multa 
de 20$. 
Art. 89. - Os moradores, nos respecctivos limites, são obrigados a mandar todos os seus trabalhadores 
disponiveis para a factura e concerto das listradas municipaes, ou a ir, aquelle que não tiver, sob pena de 5$ de
multa por cada trabalhador faltado. 
§ 1.° - A multa e diaria ao que deixar de comparecer. 
§ 2.° - Será conciderado com o faltado todo o trabalhador que se apresentar no serviço depois das sete horas 
da manhã, ou retirar-se antes das cinco horas da tarde 
Art. 90. - O inspector ajustará camaradas, quantos fôrem precisos para preencher a falta dos trabalhadores 
que deixaram de comparecer, sendo esta despeza a custa da camara. 
Art. 91. - O inspector designará as ferramentas que os trabalhadores devem trazer, e designará o trabalhoo ou
serviço como julgar coviniente para a fiel obeservancia das posturas, portando-se com a necessaria 
circumspecção para com os trabalhadores, sob pena de 10$ de multa. 
Art. 92. - O inspector de caminho tem direito a iscalar até dons trabalhadores seus e , não tendo-os poderá 
qualquer a sua vontade. 
Art. 93. - Feita a estrada, o inspector dará conta ao fiscal para examinal-a dando parte das faltas, e das multas
para se fazer effectiva. 
Art. 94. - O inspector de caminho, nomeado pela camara, ou intermo pelo fiscal, que não cumprir a obrigação 
de fazer o caminho no tempo legal, os concertos quando lha fôr determinado, será multado em 30$. 
Art. 95. - O trabalhador que, estando no serviço da estrada, desrespeitar ou desattender ao inspector, ou se 
mostrar turbulento ou provocador, será multado em 5$. 
Art. 96. - Todo aquelle que demnificar as estradas ou caminhos denominadas do Sacramento, fechal-os ou 
trancal-os, além das penas de ar 5$, é obrigado a por a estrada ou camimiho no estado em que se achava. 
Art. 97. - Só é tolerada a porteira de bater, tendo a largura de dous metros e vinte e dous centimetros, 
construida de maneira a não incomonodar os transeuntes e collocada em logar que não seja de perigo, e fica 
prohibida a conservação das que não estiveram nessas condições, bem corno as de varas de correr e mais 
empecilho ao livro transito. Muita de 10$ e obrigação de remover. 
Art. 98.  O transeunte que deitar fego na beira da estrada ou caminho além de ser responsavel pelo damno 
que fizer, será umludo em 30$. 

CAPITULO VII 

O GADO PARA O CONSUMO 

Art. 99. - O fiscal, como empregado do curral do conselho, além de outros deveres, tem a seu cargo a limpeza 
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do matadouro e um registro das rezes consumidas. 
Art. 100. - Ninguem poderá matar rezes sem que previamente sejam apresentadas ao fiscal que julgará se 
pode ou não ser objecto de consumo; multa de 10$ ao contraventor. 
Art. 101. - Excepto no bairro de Santa Cruz, onde, com licença do fiscal e imposto de 10$ por cada rez que se 
matar, é tolerado o matadouro particular, e prohibido matarem-se rezes nesta cidade para consumo publico; 
multa de 10$. 
§ 1.º  - As pessoas que conseguirem a licença para o matadouro particular em Santa Cruz são obrigadas a 
conservar nelle a necessaria limpeza sob pena de 10$, de multa. 
Art. 102. - De cada rez que se matar no matadouro publico desta cidade, o marchante ou cortador pagara o 
imposto de -1$; multa do 5$ ao contraventor. 
Art. 103. - De cada rez que se matar no município para consumo publico, não estando na condição do art.101,
principio, ou no do art. 102, pagará o marchante ou cortador o imposto de 10$, multa de 10S; além do 
imposto. 
Art. 104. - Á pessoa que trouxer seu gado para vender,é concedido o praso de oito dias para o gado pastar e 
descançar gratuitamente nos campos desta cidade, e depois pagará o imposto de 1$ por mez, de cada rez, cujo
imposto poderá rehaver pelo registro, na parte relativa ás rezes consumidas. 

CAPITULO VII 

COMODIDADE DAS FEIRAS E MERCADO 

Art. 105. - É livre o commercio licito de mantimento em qualquer dia da semana na praça do mercado, 
podendo reunir-se a feira quando o povo queira, no mesmo logar. 
Art. 106.  - O fiscal providenciará sobre a boa ordem a limpeza do mercado, mandando afastar os animaes, 
separar os generos segundo as suas qualidades, e arruando como fôr conveniente, e multando os 
desobedientes na quantia de 2$. 
Art. 107.  - Não é licito comprarem-se generos alimentícios no mercado para vender nelle no mesmo dia: 
multa de 10$. 
Art. 108. - Não é licito comprar carregação de generos comestiveis que vêm para ser vendidos nesta cidade, 
sem que o vendedor entre nella e exponha a venda a miudo por vinte e quatro horas; multa de 30$. 
Art. 109. - Os que trouxerem mantimento de outros municipios para vender,antes de terem expostos á venda 
á miudo por vinte e quatro horas no mercado ou nas casinhas,não podem vender a carregação em prejuizo da 
venda a retalho; multa de 30$. 
Art. 110. - É prohibida a venda de bebidas espirituosas no mercado; multa de 10$, e o duplo nas 
reincidencias. 
Art. 111. - A pessoa que vender generos comestiveis no mercado ou em casa particular, será obrigada a 
vender ate um litro e ter as medidas de 10,5,2 e 1 litro, multa de 2$. 
Art. 112. - Os que venderem generos corrompidos de qualquer especie e natureza que sejam, serão multados 
em 10$. 

CAPITULO IX 

DOS PESOS, MEDIDAS E SUA AFEERDÇÃO 

Art. 113. - A camara nomeara o afferidor que exercera o cargo enquanto bem servir. 
Art. 114. - Os pesos e medidas são os do systema metrico decimal, e afferidos todos os annos pelo padrão da 
camara; multa de 20$ ao contraventor. 
Art. 115. - O afferidor fica com direito a 12% da quantia que arrecadar com obrigação: 
§ 1.º - Marcar em seus editaes as horas em que sera encontrado em uma das salas do paço da casa, no 
principio de cada exercicio, para alli afferir os pesos e medidas $ 2.º Cobrar $500 por metro, e $200 peça que 
afferir. 
§ 3.º - Afferir gratis as balanças, pesos e medidas do açougue e casa do mercado. 
Art. 116. - Pela afferição dos pesos e medidas que não estiveram certos com o padrão da camara, cobrara o 
dobro do que se acha estabelecido no $2º artigo antecedente. 
Art. 117. - Ficam sujeitos a multa de 5$ e, o duplo na reincidencias. 
§ 1.º - O negociante de fazendas que não tiver em sua loja o metro,a balança e pesos de uma á quinhentas 
grammas,(doze peças formando uma kilograma.) 
§ 2.º - O negociante de molhado que não tiver em armazem,além das peças do paragrapho antecedente, os 
pesos de um dous e cinco kilogrammas, bem como as medidas do liquido para 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 e 0,05 litros. 
§ 3.º - Os armazens e casas em que se venderem generos comestiveis que não tiverem 10, 5, 2, 1, e 0,5 litros
para seccos. 

CAPITULO X 

DOS IMPOSTOS 

Art. 118.  - Para ocorrer ás despezas deste municipio, ficam creados os seguintes impostos municipaes: 
§ 1.º - O dono de lojas de fazendas seccas, pagara annualmente a quantia de 5$, sob pena de 30$ de multa, 
além do imposto. Se entrar com suas fazendas de fóra do municipio, aagará mais 100$, além do imposto, sob a
mesna pena. 
§ 2.º - O dono de negocio de molhados, louça, vidros, generos de mar fóra e da terra, julgará annualmente a 
quantia de 50$. Multa de 30$ além do imposto. 
§ 3.° - O dono de negocio de aguardente e generos da terra sómente pagará 30$,sob pena de 20$ de multa do
imposto. Vendendo só generos da terra pagará só 15$ sob a referida multa. 
§ 4.º - O dono de padaria pagará 10$, sob pena de multa além do imposto. 
§ 5.º - Os armazens em que se comprar café para exportar ou revender, pagarão 30$, sob pena de 30$ de 
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multa, além do imposto. Toda a pessoa que neste municipio comprar café para exportar ou revender, está 
sujeita ao imposto, sob a mesma multa. 
§ 6.º - Os que trouxerem fumo de fóra do municipio para aqui vender,pagarão 500 rs. por fracção de 15 
kilogramas, sob pena de 10$ de multa, além do imposto. 
§ 7.º - Para vender sal, assucar e outros generos não prohibidos na praça do mercado pagará 20$, sob pena 
de 10$ de multa além do imposto. 
§ 8.º - O boticario pagará 50$ por sua botica, sob pena de 30$ de multa além do imposto. 
§ 9.º - Para vender drogas medicinaes, com o parecer de dous medicos sobre a innocencia dellas, os 
negociantes pagarão mais 5$, sob pena de 30$. 
§ 10. - Para botiquins na cidade ou municipio, pagarão 20$; sob pena de 20$, além do imposto. 
§ 11. - Os funileiros ou caldeireiros na cidade, pagarão 20$ ; se quizerem mascatear pelos sitios, pagarão 
30$ ; multa de 20$, além do imposto. 
§ 12. - Os mascates de ouro ou prata pagarão 150$, sob pena do 30$ de multa além do imposto. 
§ 13. - No exercicio da advocacia, residindo nesta cidade o advogado pagará 20$, e o solicitador 10$ ; 
residindo fóra do foro do municipio, o advogado pagará 10$ e o solicitador 5$, estes por cada causa que 
discutirom em juizo ; multa de 20$, além do imposto. 
§ 14. - Para vender bilhetes de loterias no municipio pagará 20$; multa de 10$, além do imposto. 
§ 15. - O que vender arreios e tranças á varejo pagará 10$; multa de 10$ além do imposto. 
§ 16. - O que negociar na compra e venda de animaes, neste municipio, pagará 20$ ; multa de 10$ além do 
imposto. 
§ 17. - Para exercer a profissão d dentista neste municipio, pagará 40$ ; multa de 30$, além do imposto. 
§ 18. - Para exercer a profissão de retratista neste municipio, pagará 30$, multa de 20$, além do imposto. 
§ 19. - Para exercer a profissão de relojoeiro no municipio pagará 20$ ; multa de 20$ além do imposto. 
§ 20. - Para estabelecer loja ou officina do officio de alfaite, pagará 20$ ; multa de 20$ alem do imposto. 
§ 21. - Pela loja do barbeiro pagará 20$; multa de 20$, além do imposto. 
§ 22. - Pela officina do fogueteiro pagará 50$; multa de 30$ além do imposto. 
§ 23. - Pela officina do sapateiro pagará 20$ ; multa de 20$ além do imposto. 
§ 24. - Pela officina de solleiro pagará 20$ ; multa de 20$ além do imposto. 
§ 25. - Pela officina de ferreiro pagará 20$ ; multa de 20$ além do imposto. 
§ 26. - O mestre de officio do pedreiro pagará 20$ ; multa de 20$ alem do imposto. E' considerado mestre 
todo official ou obreiro deste officio que pegar serviço por sua conta. 
§ 27. - Para vender biscoutos e outras quitandas pelas ruas, o biscouteiro ou confeiteiro pagará 3$ ; multa do 
2$, além do imposto. 
§ 28. - Pelo carro de qualquer especie que transitar de aluguel, ou de qualquer outro modo para ganhar, seu 
dono pagará 5$ ; multa de 5$ além do imposto. 
§ 29. - De cada espectaculo publico de qualquer especie que seja, não sendo gratis, pagarão 10$ ; multa de 
10$, além do imposto. 
§ 30. - De cada espectaculo de curros, embora gratis pagarão 20$; multa de 20$ além do imposto 
§ 31. - Os donos de realejo e marmota pelas ruas pagarão 10$ ; multa de 20$ além do imposto. 
§ 32. - De cada bilhar publico o seu dono pagará 20$ ; multa do 15$ além do imposto. 
§ 33. - Pelo taboleiro de fazendas e armarinho ou objectos de armarinho, a excepção dos negociantes do 
municipio pagará 30$ ;multa de 30$ além do imposto. 
§ 34. - O quo fabricar aguardente no municipio pagará, 30$; multa de 20$ além do imposto. 
§ 35. - O mascate de calçado ou fazendas seccas pagará 5$ multa de 30$ além do imposto 
§ 36. - De cada escravo vindo de fóra do municipio para veder este pagará o vendedor 20$;multa de 20$ além 
do imposto.Na mesma multa incorrerá o escrivão ou Tabellião que lavrar a  escriptura sem o respectivo 
conhecimento. Se a compra sefectuar fora do municipio o comprador pagará o imposto pela entrada do escravo
no municipio,sob a mesma pena. 
§ 37. - De cada rez que se matar no matadouro publico (Art.102), o marchante ou cortador, 4$; multa de 5$ 
§ 38. - De cada rez que se matar no municipio, não sendo nas condições do paragrapho antecedente, pagarão 
10$ sob pena de 10$ de multa Art.101 prine.art. 103. 
§ 39. - Os donos do estalagens ou hoteis pagarão 25$, além do imposto. 
§ 40. - As casas de jogos licitos, embora não cobrem barato, pagarão 100$; multa de 30$ além do imposto. 
§ 41. - Na festa do Serembura, Sant'Anna ou outras fora da cidade os donos pagarão nas condições do art. 58,
50$. 
§ 42. - Pelo cão reconhecidamente manso, ou cabra de leite na cidade (art. 39) pagarão 5$000. 
§ 43. - Os que trouxerem aguardente de outro municipio para vender, pagarão 2$ de cada cargueiro; multa de
2$ além do imposto. 
§ 44. - O que vender mantimento mesmo de sua lavoura em casa particular, pagará 15$; multa de 10$ além 
do imposto. 
§ 45. - A pessoa que estabelecer negocio de fazendas seccas, ou tavernas, fóra do limite da cidade, ou de 
capella ou freguezia que por ventura se crear neste municipio pagará 50$;multa de 30$, além do imposto. 
§ 46. - As pessoas de fóra do municipio, para invernarem  animaes nos campos desta cidade, pagarão 
adiantados 15 por mez e por animal, concedem-se porém, aos tropeiros e á pessoa que trouxer gado para 
vender oito dias ; multa, 30$, além do imposto 
§ 47. - Os que trouxerem carregamento de toucinho, pagarão 500 rs por carga que não exceda a 60 kiLos, ou 
1$ por besta. O pagamento será feito antes de finda a venda, e no caso que não vendam todo poderão rehaver 
o equivalente do procurador; multa de 30$ além do imposto. 
§ 48. - De cada capado que matarem para cortar e vender, pagarão 500 rs.; multa de 5$ além do imposto. 
§ 49. - O dono de machina de beneficiar café para ganhar, nos limitas da cidade, pagará 20$;multa de 30$ 
além do imposto.Fora da cidade 50$ sob a mesma multa. 
§ 50. - O bolieiro de carros ou trolys de aluguel, não podendo ser menor de 21 annos, paga 5$;multa de 30$ 
ao dono do carro ou troly em cuja pena tambem incorrerá se confial-os á pessoa que tenha por costume 
embriagar-se. 
Art. 119. - Todo o nacional ou estrangeiro, no exercicio de sua profissão, arte ou officio, é obrigado a pagar o 
competente imposto. 
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§ 1. - As licenças estabelecidas com os impostos do artigo antecedente, serão tiradas até o fim do mez de 
Julho, excepto ao que de novo estabelecer-se, que as devem tirar antes ou no dia que apparecer a razão do 
imposto. 
§ 2. - Os impostos estabelecidos no artigo antecedente, salvo os casos especificados, são uma contribuição 
annual,e consideram-se vencidos no fim de Junho, qualquer que seja o tempo em que sejam pagos, 
§ 3. - Pelas licenças tiradas no segundo semestre do anno financeiro, o contribuinte só pagará a metade da 
respectiva taxa. 
Art. 120. - Os inspectores, auxiliando o fiscal na vigilancia sobre o imposto em seu quarteirão exigirão o 
conhecimento da licença para o acto tributado, sob pena do 10$ de multa, além da indemnisação do damno 
causado; caso verdique que a pessoa não pagou o necessario imposto, immediatamente comunicarà ao fiscal, 
sob a mesma pena. 

CAPITULO XI 

Protecção e obrigação dos lavradores 

Art. 121. - E' prohibida a conservação de animaes de qualquer especie damnificando as plantações e terras 
lavradias de outrem, sob pena de 10$ de multa e observação do seguinte: 
§ 1. - Os animaes, a excepção dos que se trata no paragrapho seguinte sendo encontrados em plantações ou 
terras lavradias, o proprietario destas o apresentará por duas vezes a seu dono, e da terceira voz em diante 
poderá apprehendel-os na presença de duas testemunhas para remetter ao fiscal. 
§ 2. - Os porcos, porém, que forem encontrados fazendo damno á plantação, depois de um aviso a seu dono, o
propritario dellas poderá matar mas dará parte do faclo e suas testemunhas para o fiscal impôr a multa, e ao 
dono que por ser obrigado á satisfação do damno não perde o dominio com a morte delles. Se o dono não tiral-
os do logar, verificada a puttrefacção na presença do duas testemunhas, o proprietario deve enterral-os. 
§ 3. - Se os terrenos e plantações forem nos suburbios da cidade ou á beira campo,os proprietarios deverão 
cercar do vallas com 2 metros o 20 centimetros de bocca, 2 metros e 10 centímetros de fundo e 20 centimetros
de largura no fundo ; cerca que chamam de pau á pique, de 8 palmos de altura, ou taipa desta mesma altura. 
Feita este vedo, O proprietario fica,com direito a fazer effectiva a seus terrenos e plantações, as disposições 
dos § 1 e 2 para com os animaes que invadirem a sua propriedade. 
Art. 122. - O fiscal, nos casos previstos nos '§§ 1. e 3. do artigo antecedente, tomará as seguintes 
providencias; 
§ 1.° - Immediatamente. depositará o animal ou aanimaes em logar que offereça segurança e commodidade. 
§ 2.° - Mandará notificar o proprietario para no prazo dn 8 dias vir pagar a multa e mais despezas, sob pena de
serem vendido em hasta publica. 
§ 3.° - Caso resida fora do municipio ou não seja conhecido o dono do animal, o fiscal receberá os avisos e 
mandará pol-os nos campos publicos em cumprimeato do que dispõem os '§§ 1 e 3 do art. 121, e annunciará 
por um jornal da provincia, marcando o prazo de 20 dias, no caso do '§ 2 deste artigo. 
Art. 123. - Satisfeitas as determinações do artigo antecedente sem o dono do animal ou animaes satisfazer a 
sua obrigação, o fiscal marcará hora e logar para a praça de venda, lavrando para isso o necessario edital 
chamando concurrente para ella no dia seguinte. 
Paragrapho unico. - Até o acto da entrega do animal ou animaes ao comprador, o dono pode reunir, pagando
a multa e mais despezas. Art. 124. - Effetuada a venda com entrega do animal ou animaes e recebimento do 
maior lance, o fiscal entrará com a importancia da multa e despezas feitas pela camara ao cofre, e o restante 
depositará á disposição da pessoa que tiver direito ao mesmo, 
Art. 125. - Os que tiverem de queimar roçados serão obrigados a fazer aceiro de 4 metros e meio de fouce e 1
metro de carpido, e avisar previamente aos confinantes sobre o dia que vão deitar fogo, que não podará ser 
debaixo para cima ; multa de 30$. 
Art. 126. -  Em todos os casos que passe fogo ou se dê incendio nas mattas, os confinan tes e todos os 
trabalhadores do logar são obrigados a concorrer a extinguir ; multa de 10$ ao que faltar. 
Art. 127 - E prohibido entrar na propriedade alheia com intento de caçar. Exceto o caso de ir em seguimento 
da caça persiguida pelos cães postos em terras proprias ou permittidas por seu proprietario; o infractor sera 
multado em 20$. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 128. - O gado ou animal que sem ser de morador do municipio ou pessoa que pagasse o imposto 
estabelecido no § 46 do art. 118 fôr encontrado nos campos publicos desta cidade, apprehendido e dopositado 
pelo fiscal por annuncio em jornal se convidará o dono a vir reclamar o no praso de 20 dias, pagando o 
imposto, multa e despeza, sob pena de ser considerado bens do avento o entregue à respectiva autoridade. 
Art. 129. - Pela malicia do que puzer nos campos publicos maior numero de animaes que aquelle de que pagou
o imposto, será multado em 5$ por cabeça excedente. 
Art. 130. - O commandante e guardas policiaes, inspectores e qualquer cidadão tem competencia para 
testemunhar e impor a multa aos infractores da postura municipal, missão obrigados a satisfazer ao cofre dos 
prejuizos que a improcedencia della acarretar. 
Art. 131. - Se o fiscal deixar de tomar conhecimento do facto e lavrar o termo de multa de que trata o artigo 
antecedente, deve ser responsabilisado segundo o principio geral do § 2. do art 129 ou do art. 154 do codigo 
criminal, conforme as circumstancias constitutivas do crime. Para esse fim o presidente da camara deve 
receber as precisas informações e submettel-as á promotoria publica. 
Art. 132. - Deixa de ser devido o imposto do § 34 do art. 118, se o dono do engenho fôr negociante. 
Art. 133. - O taverneiro deve ter a sua taverna limpa e arejada, as conchas da balança e objectos de metal 
convenientemente arôados, e todo asseio nas vasilhas que usa no negocio,sob pena de 20$ de multa. 
Art. 134. - Nas infracções pessoaes, sendo cometidas por pessoa de fóra do municipio, primeiramente 
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sientifirão das posturas á respeito, o se depois avisados relutarem ou furtarem-se ao dever, ser-lhe-ha imposta 
respectiva multa. 
Art. 135. - Em conssequencia ,lo artigo antecedente o procurador, no acto de entregar o conhecimento 
principalmente do $ 46 do art. 118, deve fazer sciente quaes as prohibições ou restricções que ha a respeito. 
Art. 136. - O bohieiro que deixar o seu carro, troly, em caloça na rua, becco ou largo da cidade, confiado ao 
intuito dos animaes, qualquer que seja o motivo do abandono, será multado em 10$. 
Art. 137. - O carro, troly ou caleça que transitar á noite sem lanternas, será multado em 10$. 
Art. 138. - Ficam revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida resolução pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario desta provincia a faça imprimir, publicar e correr 
Dada no palacio do governo da província de S. Paulo, aos quinze dias do mez do Junho de mil oitocentos o 
oitenta e cinco. 

(L. S.)                                                                                                                     

DR. FRANCISCO A. DE SOUZA QUEIROZ FILHO. 

Para vossa excellencia ver. 

Publicada na secretaria do governo da provincia de S. Paulo, aos quinze dias do mez de Junho de mil oitocentos
e oitenta e cinco. 

O secretario interino Benedito Antonio Coelho Netto.

 

 

 

 

 

 

 

    RESOLUÇÃO N. 120

O Barão do Parnahyba, presidente da província de S. Paulo, etc, etc. 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta da camara 
municipal da cidade de S. José dos Campos, decretou a seguinte resolução :

Codigo de posturas da cidade de S. José dos Campos 

CAPITULO I
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ALINHAMENTO, LIMPEZA, E EMBELLEZAMENTO DA CIDADE

Art. 1° - Fica considerado como limite da cidade, pelo lado do norte o rio Parahyba, pelo nascente, o banhado 
do Lava-pés, até o Parahyba, e seguindo da ponte do Lava-pés á Estrada de Ferro do Norte até a estação ; pelo
Sul, segue a referida estrada até a chácara de Bento Pinto da Cunha, e d'ahi por uma linha recta ao banhado e 
rio Parahyba, pelo lado do poente.
Art. 2° - As ruas que se abrirem dentro ou fóra da cidade, serão alinhadas de norte á sul e de leste  a este, e 
terão quatorze metros de largura, sob pena de 30$ de multa, repartidamente pelos arruadores,
§ Único - As ruas e beccos actuaes que puderem ser arruados e alargados na conformidade deste artigo, os 
serão sob as mesmas penas.
Art. 3° - Ninguém poderá edificar ou reedificar casas, nem fazer calçamento dentro do limite da cidade sem ser
pela planta da câmara, sob pena de 30$ de multa.
Art. 4° - Todo aquelle que derribar paredes da frente de sua casa para concertal-a, ou descobrir a mesma para
concertar o madeiramento de cima, não pôde continuar a obra sem que seja alinhada de conformidade com as 
posturas.  Sob pena de 30$ de multa.
§ Único As casas, porém, que estiverem no alinhamento e que não estiverem na altura marcada pelas 
posturas, uma vez que a câmara, á requerimento do proprietário, conceda licença em vista dos motivos justos 
que all-gar, poderão ser concertadas sem a obrigação de serem levantadas.
Art. 5° - Para o alinhamento ou nivelamento da cidade a câmara nomeará uma pessoa hábil que, 
conjunctamente com o secretario e fiscal da câmara, procederão ao alinhamento, lavrando-se termo,
Art. 6° - Aquelle que requerer alinhamento ou nivelamento, pagará 6$, que repartidamente pertencem ao 
arruador, secretario e fiscal.
Art. 7° - Os que se sentirem aggravados com o arruamento ou nivelamento, poderão recorrer á câmara 
fundamentando a razão de seu gravame.
Art. 8° - E' prohibido construirem-se casas, ou levantarem-se muros em frente ás ruas, beccos e travessas de 
modo a evitar o prolongamento longitudinal das mesmas, sob pena de 10$ de multa, e de ser demolido á custa 
do contraventor.
Art. 9° - As casas que se edificarem dentro do limite da cidade, terão pelo menos 4 metros e 40 centímetros 
de altura a contar da soleira á cimalha, sob pena de pôr a obra nestas condições e de multa de 30$ ; devendo 
ser caiada à cal ou tinta de côr.
Art. 10 - E' permittida a construcção de casas, para dentro do alinhamento, comtanto que a frente seja 
alinhada e fechada, multa de 20$, com obrigação de alinhar e fechar.
Art. 11 - E' prohibida a reedificação de casas ou muros nos lugares que a câmara declarar de utilidade 
municipal, para prolongação ou bom alinhamento das ruas, beccos ou largos ; multa de 30$000.
Art. 12 - Os donos de predios ou muros que cahirem, ou forem demolidos, serão obrigados a fechar a frente 
com casa ou muro no praso de 3 mezes, depois de intimados para isso; multa de 10$ por cada novo praso que 
lhe fôr marcado.
Art. 13 - Todo aquelle que tiver obra em construcção e precise ter materiaes nas ruas, beccos ou largos, é 
obrigado a ter á noite uma lanterna até as horas de recolhida ; multa de 10$ ao infractor. Fica sob a mesma 
multa e condição todo aquelle que deixar á noite, nas ruas e beccos, carros de qualquer especie.
Art. 14 - Aquelle que tiver casa, muro, ou qualquer edifício que ameace ruina, ou perigo ao publico, será 
obrigado a demolir, ou segural-o no praso razoavel que lhe fôr marcado pelo fiscal; sob pena de 20$, e de ser 
feita a demolição á custa do propriteário.
Art. 15 - E' prohibido na cidade, rotulas, portões ou meias portas de abrirem para o lado da rua, bem como 
escadas ou degráus para fóra das portas ; multa de 10$000. 
Art.   16 - Os proprietarios ou inquilinos são obrigados a varrer a frente de suas casas até o meio da rua ou 
becco, e até a distancia de 7 metros, sendo no largo, amontoar o cisco no meio da rua, para remover-se por 
conta da camara, até o meio dia em todos os sabbados; multa de 2$000. 
Art. 17 - O proprietario ou inquilino que no praso razoavel que lhe fôr marcado pelo fiscal, não capinar e 
remover o capim nascido na frente de suas casas ou muros, será multado em 5$, além de ser feita a limpeza á 
sua custa.
Art. 18 - Os muros terão 2 metros de altura pelo menos, rebocados e caiados a cal ou tinta de côr e cobertos 
de telhas ou tijollos ; multa de 20$000.
§ Único - A camara, á requerimento da parte póde consentir na mudança e qualidade de fechos, quando elle 
não prejudique o publico e embellezamento da cidade ; assim como dispensar o reboque dos muros, quando 
façam frente para o campo ou frentes não fechadas por muros.
Art. 19 - E' prohibido riscar, ou sujar muros e paredes, fazer pinturas ou escrever nas mesmas, lançar nas ruas
e praças, aguas servidas, lixo, cacos de louça ou vidros, damnificar predios publicos ou particulares. O infractor 
será multado em 10$000.
Art. 20 - E' prohibida a concessão de terrenos da camara, a não ser para edificar casas e suas dependencias, e
quanto aos fundos, a não ser de absoluta necessidade, só serão dados até o meio do quarteirão, sob pena de 
nullidade.
Art.  21 - E' prohibido requererem-se terrenos em nome alheio, sob pena de nullidade da concessão e multa de
20$000.
Art. 22 - O que tres mezes depois da concessão de qualquer terreno, não pagar os direitos, nem satisfizer as 
demais exigencias para se pôr na posse delles perderá o direito ao mesmo.
§  1°  - O que obtiver o terreno pagará 2$ por metro de frente.
§ 2°  - E' obrigado a requerer o seu arruamento e edificar ou fechar pelo alinhamento marcado, sob pena de 
10$ de multa e de desmanchar a obra.
Art. 23 - O que tiver terrenos por conta de data e não edificar no praso de seis mezes, muito embora tenha 
pago os direitos, perderá o terreno, salvo se a obra fôr tal que exija mais tempo para a sua construcção, em 
cujo caso deverá pedir a camara, com antecedencia, prorogação do praso.  Negada a prorogação ou findo o 
novo praso sem que seja a casa edificada, o concessionario fica sem direito algum ao terreno.
Art. 24 - E' prohibido tirar-se arêa, ou fazerem-se escavações nas ruas, beccos e largos desta cidade ; sob 
pena de 8$ de multa.
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Art. 25 - E' prohibido amarrar animaes nas arvores que a camara mandou plantar; bem como nos postes de 
lampeões, ou damnifical-os ; assim como á edificios construidos em beneficio dos habitantes, ou decoro e orna-
mento da cidade. Multa de 10$, sem prejuízo das penas em que incorrer pela legislação geral, e de satisfazer o 
damno causado. 
Art. 26 - E' prohibido tapar os esgotos que dão sahida para as aguas das ruas, beccos e largos ; muita de 10$,
além de restabelecer os esgotos.
Art. 27 - Ficam os proprietarios obrigados a calçar de pedras ou tijolos as frentes de seus predios, que fizerem 
frente para as ruas, travessas, beccos e praças, na largura de 1 metro e 20 centimetros, com um plano 
inclinado não interrompido conforme as prescripções dadas pelo arruador, secretario e fiscal; sob pena de 30$ 
de multa e de demolir a obra na parte que não houver a regularidade necessaria.
§ 1° - Estes calçamentos serão feitos dentro do praso de 6 mezes depois de intimados pelo fiscal.
§ 2° - Se dentro do referido praso os proprietarios não tiverem cumprido o disposto no § antecedente, além da
multa, será o serviço feito pela camara á custa do proprietario.
§ 3° - As pessoas reconhecidamente pobres, que não puderem fazer este serviço, a camara o fará á sua custa, 
depois que ella reconhecer que o proprietário não o possa fazer por falta de recurso. 
§ 4° - As calçadas serão feitas com plano inclinado, conforme a prescripção dada pelo arruador, fiscal e 
secretario ; sob pena de 30$ de multa e obrigação de reformar a obra incontinente.

CAPITULO II 

SALUBRIDADE 

Art. 28 - Todos os habitantes do municipio, são obrigados a se fazer vaccinar, e a mandar vaccinar os seus 
filhos, camaradas e escravos, nos dias marcados pelo presidente da camara municipal ou autoridade policial; 
sob pena de 5$ de multa ao chefe da familia. 
Art. 29 - Nas casas de pasto, tavernas, botequins e boticas, é prohibido o uso de vasilhas de cobre, sem que 
sejam bem estanhadas e conservadas limpas; sob pena de 10$ de multa. Os donos são obrigados a franquear 
os estabelecimentos para serem examinados pelo fiscal ou autoridades policiaes. Multa de 10$000. 
Art. 30 - Toda e qualquer fabrica estabelecida no limite da cidade ou em qualquer ponto do municipio, 
reconhecido pela camara, que prejudicar a salubridade publica, corrompendo a atmosphera, ou as aguas que 
têm de ser servidas por outros, será removida como resolver a camara ; sob pena de 30$ de multa e o duplo 
na reincidencia.
Art. 31 - Os moradores da cidade, em cujos quintaes, pateos, áreas, jardins e outras dependências de suas 
casas, se acharem aguas estagnadas, lixos, matérias corruptas ou qualquer outra immundicie capaz de 
prejudicar a salubridade publica ou mesmo dos moradores, serão multados em 10$ e obrigados a removel-os. 
Art. 32 - E' prohibida a conservação de porcos em chiqueiros, nos quintaes dentro da cidade, e no limite da 
cidade não poderão conservar mais de 2 porcos soltos nos quintaes.   Multa de 10$ e obrigação de removel-os. 
Art. 33 - Os animaes mortos que se acharem nas ruas, praças ou estradas, serão enterrados em lugar 
distante, por conta da câmaraj caso seja conhecido o dono, o será feito por este; sob pena de 10$, além das 
despezas de removel-os. 
§ Único - incorrerá na mesma pena aquelle que conservar em seu quintal ou dependência qualquer animal 
mono em estado de putreiacçào sem o enterrar.
Art. 34 - E' prohibida a venda de fructas verdes ou pôdres, carne e tudo o mais que possa prejudicar a saúde 
publica. O vendedor ou dono será intimado pelo hscal para não vender, e no caso de reluctar, será multado em 
5$, quando se tractar de fructas, e em 10$, em todos os mais casos. 
Art. 35 - Aquelle que de qualquer modo prejudicar as fontes, aqueductos, póços e tanques publicos, lançando 
lixo ou immundicies, que corrompa ou prejudique a agua, será punido com 8 dias de prisão. 
Art. 36 - E' prohibido venderem-se drogas medicinaes a não ser em botica autorisada.  Multa de 30$ ao 
infractor, salvo o caso do § 9° do art. 113. 

CAPITULO III 

DOS ANIMAES, INSECTOS, ETC. 

Art. 37 - E' prohibido a divagação de cães, cabritos e animaes lanigeros e suinos pela cidade. Multa de 2$ por 
cada um, quando o dono seja conhecido, e não sendo, os cães serão mortos por ordem do fiscal, e outros 
animaes postos em praça, e o producto recolhido ao cofre municipal. 
Art. 38 - E' permittida a conservação de uma cabra de leite, para os casos de necessidade reconhecida, e 
attendida pelo presidente da camará, mediante o imposto de 2$; sob pena de ficar sujeita a disposição do 
artigo antecedente. 
São tolerados os cães reconhecidamente mansos, mediante o imposto de 10$ ; sob pena de ficar sujeito á 
disposição do artigo antecedente. 
Art. 39 - As cabras de leite e os cães que pagarem o imposto, trarão colleira, com o carimbo da camara, 
postas pelo aferidor, a vista do conhecimento do imposto.
Art. 40 - E' prohibido correr a cavallo, ou em qualquer animal, dentro da cidade, salvo em caso de urgente 
necessidade. O contraventor será multado em 5$000. 
Art. 41 - E' prohibido domar animaes bravos pelas ruas da cidade, para sella ou para puchar carros, carroças, 
etc, ou andar em animaes que tragam o freio solto, isto é, sem que as rédeas estejam presas no freio. Multa de
10$ ao contraventor. 
Art. 42 - E` prohibido transitar pelas ruas com rez, em um só laço devendo passar, tanto quanto possa ser 
pela rua menos povoada; multa de 5$000. 
Art. 43 - O fiscal é obrigado a mandar extinguir os formigueiros publicos da cidade e circulo ampliado pela 
camara; providenciar para extinguir-se os que existam em propriedade particular, e dar as correições 
determinadas; sob pena de 2$ de multa. 
Art. 44 - Qualquer tem o direito de queixar-se ao fiscal, da existencia de formigueiros que lhe façam mal, 
sendo o fiscal obrigado a mandar extinguil-os, no mais breve praso, na fórma do artigo seguinte : 
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Art. 45 - O fiscal é obrigado a fazer de 2 em 2 mezes correição geral sobre formigueiros; intimara o 
proprietario ou inquilino, para tirar o formigueiro ou formigueiros no praso de 8 dias. Findo este praso, se não o
fizerem por conta propria, será o serviço feito pela camara, á custa do proprietario ou inquilino, que pagará 6$ 
por formigueiro. Multa de 10$ de cada formigueiro tirado e não pago no referido praso. Fica o fiscal 
encarregado de fazer esse serviço e a custa do proprietario.  
Art.  46 - A camara poderá ir ampliando o circulo para extincção das formigas fóra da cidade, como julgar 
acertado, o que fará constar por editaes 60 dias antes, findos os quaes ficam os moradores incluidos, e o fiscal 
sujeito ás disposições dos artigos antecedentes. 

CAPITULO IV 

INCENDIO 

Art. 47 - Dentro do limite da cidade, é prohibida toda e qualquer edificação coberta de palha; pena de 10$ de 
multa e obrigação de tirar a palha. 
Art. 48 - O fiscal, logo que saiba de um incendio, será obrigado a dirigir-se ao sachristão e carcereiro para 
darem o signal. Multa de 30$ á cada um que deixar de cumprir o dever aqui mencionado.
Art. 49 - Os mestres e officiaes de officio, de pedreiro e carpinteiro, livres, apresentar-se-ão com as 
ferramentas necessarias á pessoa que dirigir a extincção do incendio. Multa de 10$ ao que faltar. Na mesma 
multa incorrerão os visinhos do incendio que não mandarem os escravos ou creados aue possuírem, com 
vasilhas para agua e não auxiliarem na extincção do incendio. 

CAPITULO V 

NO QUE DIZ RESPEITO Á POLICIA 

Art. 50 - E' prohibido vozerias, injurias e obcenidades que offendam á moral publica. Pena de 20$ de multa e 4
dias de prisão, e o duplo na reincidencia. 
Art. 51 - Toda acção que tenha por fim destruir ou damnificar os edificios, calçadas, estradas, pontes, fontes, 
aqueductos, poços e tanques públicos, não estando prevista em lei geral ou provincial, será punida com oito 
dias de prisão. 
Art. 52 - E' prohibido o uso de pary ou de materias venenosas para corromper a agua e matar os peixes. Multa
de 30. Nos rios e canaes, de que trata a lei n. 63 de 1881, o fiscal e agente de autoridade policial que souber 
do facto, immediatamente levará ao conhecimento de uma das autoridades competentes para impor a multa; 
sob pena de ser multado era 10$000 
Art. 53 - No limite da cidade, é prohibida a existencia de fabrica de polvora.  Pena de 20$ de multa e obrigação
de removel-a. 
Art. 54 - No fabrico de fogos de artificio e para com os generos susceptiveis de explosão, conformando-se com 
o parecer da autoridade policial que ouvir, a camará providenciara sobre o lugar que têm de ser conservados e 
postos à venda.   Pena de 30$ de multa e obrigação de removel-os do lugar. 
Art. 55 - São prohibidos os fogos soltos no chão, como sejam bombas, busca-pés, etc.   Os infractores serão 
punidos com a multa de 20$000. 
Art. 56 - Os que derem tiro dentro da cidade com arma de fogo ou rouqueira. excepto em dias festivos, 
pagarão 10$ de multa. 
Art. 57 - As pessoas que andarem com armas prohibidas, e forem tomadas pela policia, serão multadas em: 
10$000. 
Art. 58 - E' prohibido em casas publicas ou particulares, tavernas, botequins ou qualquer outro negocio, jogar 
com filho familia ou escravo; sob pena de ser multado o dono da casa em 30$000. 
Art. 59 - Todas as casas de negocio, serão fechadas ao toque de recolhida, que será sempre ás 10 horas da 
noite, a excepção das boticas ; salvo as noites de Natal, Ressurreição e Passos.   Pena de 2$ de multa.
Art. 60 - O escravo que fôr encontrado na rua depois das 10 horas da noite, sem a necessaria autorisação, 
será preso, para ser entregue no dia seguinte á sea senhor, que pagará 2$ de multa.  À autorisação do senhor, 
o escravo deve trazer por escripto em seu poder, não bastando a declaração do senhor depois da prisão. 
Art. 61 - Todo aquelle que durante a noite comprar mantimento, café, ou outro qualquer objecto de escravos, 
sem que o mesmo traga autorisação por escripto, do senhor, será multado em 30$000. 
Art. 62 - Os carros e outro qualquer vehiculo, que transitarem pelas ruas, terão adeante o seu guia, não 
podendo sahir do centro da rua. nem andar sentado no varal das carroças, que não tiver boléa.   Multa de 
5$000 
Art. 63 - O dono do carro que transitar pelas ruas, lhe applicará sabão ou outra qualquer cousa que tire o 
chiado do eixo; sob pena de 5$000 de multa.
Art. 64 - O carreiro ou conductor que descarregar lenha ou outro qualquer volume, entender-se-á com o 
destinatário para receber no lugar em que tem de collocar, para não descarregar na rua ; sob pena de ser 
multado era 2$000. 
Art. 65 - Os bolieiros de carros, trolys, etc, sempre que encontrarem-se, tomarão o lado esquerdo, de cujo 
lado, á noite trarão uma lanterna com luz ; sob pena de 10$ de multa, além da responsabilidade pelo damno 
que causa. 
Art. 66 - E' prohibido o enterro dentro dos templos e suas dependências. Pena de 30$ de multa ao 
contraventor. 
Art. 67 - E` prohibido o dobre de sinos para annuncio de morte, excepto um para signal e outro na occasião do
deposito ou enterro. Pena de oito dias de prisão ao sachristão ou sineiro que permittir. 
Art. 68 - São prohibidas as folias do Divino Espirito Santo, de fora do município ; sob pena de 5 dias de prisão 
ao contraventor. Os inspectores de quarteirão, guardando inteira vigilância a respeito, auxiliarão o fiscal para 
se effectuar ou fazer effectiva a pena.   Multa de 30$ ao infractor. 
Art. 69 - As pessoas que recusarem-se a acompanhar o fiscal para testemunhar qualquer infracção das 
posturas, não sendo por motivos justos e at-tendiveis, serão punidas com 8 dias de prisão. 
Art. 70 - A pessoa que estorvar ou impedir o fiscal no exercício de suas obrigações, será multada em 20$000. 
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Art. 71 - O dono do escravo fugido, além das despezas de sustento, vestuário e curativo, pagará a pessoa que 
apprehendel-o a quantia de 10$000. 
Art. 72 - Nas infracções de posturas são responsáveis os paes pelos filhos menores de 11 annos, o tutor por 
seus pupilos, e o senhor pelos escravos 
Art. 73 - Podendo e convindo ao infractor, resolve-se a pena de prisão pelo pagamento de 2$ por dia de 
prisão 
Art. 74 - No caso de impossibilidade do infractor pagar a multa será ella commutada na de prisão, como 
preceitua o art. 57 do código criminal. 
Art. 75 - Os campos publicos do municipio, só poderão ser queimados nos mezes de Agosto e Setembro, por 
ordem do fiscal.   Multa de 30$000. 
Art. 76 - E' prohibida a caçada de perdizes, excepto nos mezes de Maio, Junho ou Julho.   Multa de 20$000. 
Art. 77 - Os empregados da camara que não cumprirem com os deveres de seus cargos, serão multados em 
10$ á 30$000. 
Art. 78 - A pessoa que applicar uma grande quantidade de sal, com ou sem agua no toucinho para vender no 
mercado, na feira ou em casa particular, cortado um peso do toucinho para tirar o sal e verificar a differença, 
se ella demonstrar malícia da pessoa, será multada em 30$ e obrigada a extrahir immediatamente o excesso 
verificado. 
§ Único - Se o contraventor deixar de cumprir incontinente com a obrigação de tirar o excesso, pedir-se-á a 
intervenção da autoridade policial para extrahir-se a parte illicita do sal applicado, e, por este facto, fica o 
contraventor sujeito a pena de 8 dias de prisão, 
Art. 79 - Além das armas de fogo, todo instrumento contundente cortante e perfurante, que se prestar a 
defesa, são declarados offensivos  delles será permittido aos operários o que for necessário á seu officio ; aos 
tropeiros, carreiros, carroceiros e boiadeiros o necessário facão. 
Art. 80 - Dentro do limite da cidade, só é permittido matar e pellar porcos no lugar designado pelo fiscal.   
Multa do 20$000. 
Art. 81 - E' prohibida a divagação de animaes ferozes ou damnados e, em cautella contra o perigo, o fiscal 
póde multar o dono em 30$, depois de apprehender o animal, ou matar, se não fôr possível apprehender. 

CAPÍTULO VI 

CONSTRUCÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÕES DAS ESTRADAS 

Art. 82 - As estradas municipaes serão feitas de mão commum, do 1° dia util do mez de Maio ao ultimo de 
Junho em cada anno, os concertos em qualquer tempo que o inspector julgar preciso ou a camara determinar. 
Art. 83 - A camara dividirá as estradas em limite, e nomeando o inspector para cada limite, o nomeado é 
obrigado a acceitar o cargo por 2 annos, sob pena de 30g de multa. 
§ único - E' considerada estrada municipal, aquella para a qual a camara nomear-inspector. 
Art. 84 - Nenhum proprietario poderá impedir a abertura de estradas por suas terras uma vez que seja 
declarado de utilidade municipal e passe em terrenos onde. não existam bemfeitorias. Multa de 30$000. 
§ único - Se passar por bemfeitorias, feita a desapropriação e indemnisacão dellas, o proprietário fica 
submettído á. mesma multa por qualquer acto que pratique para impelir a referida abertura. 
Art. 85 - Os proprietarios são obrigados a consentir a tirada de madeira e outros materiaes de suas terras para
pontes e outras precisões das estradas municipais, podendo exigir indemnisação da camara que será paga de 
commum accordo, e na falta, por decisão de árbitros nomeados. 
Art. 86 - As estradas serão abauladas, tendo as necessárias cavas convenientemente rampadas, e os precisos 
esgotos para as aguas não correrem em seus leitos> ; estes terão 3 metros de largura e abaulados, e serão 
descortinados mais 2 metros para. cada lado. Malta de 20$ ao infractor. 
§ único - As pontes deverão ser construídas de madeira de lei, e terão pelo menos 3 metros de largura. Multa 
de 20$000. 
Art. 87 - Os moradores, nos respectivos limites, são obrigados, a mandar todos os seus trabalhadores validos 
para a factura e concerto das estradas municipaes, ou, não os tendo nem dando outro por si, será obrigado a ir
pessoalmente. Pena. de 2 dias de prisão de cada trabalhador por dia que faltar ao serviço ou infringir qualquer 
outra obrigação. 
§ único - Ssrá considerado como faltado, todo o trabalhador que se. apresentar no serviço depois das 7 horas 
da manhã ou retirar-se antes das 5 horas da tarde. 
Art. 88 - O inspetor ajustará camaradas, quantos forem precisos para preencher a falta dos trabalhadores que 
deixarem de comparecer, sendo esta despeza feita pela camara a custa do trabalhador que faltar, 
Art. 89 - O inspector designará as ferramentas que os trabalhadores devem trazer e designará o trabalho ou 
serviço como julgar conveniente para a fiel observancia das posturas, portando-se com a necessaria 
circumspecção para com os trabalhadores,, sob pena de 10$ de multa. 
Art. 90 - Feita a estrada o inspector dará conta ao fiscal para examinal-a, dando parte circumstanciada das 
faltas com duas testemunhas, para o fiscal lavra-o competente auto, e autorizar-se o pagamento dos serviços 
do camarada* 
Àrt. 91 - O inspector de caminho nomeado pela camara, ou interinamente pelo fiscal, em quanto não for 
demittido, se não cumprir a obrigação—de fazer o caminho no tempo legal, ou os concertos, quando lhe for 
determinado , será multado em 30$000. 
Art. 92 - O trabalhador que, estando no serviço da estrada, desrespeitar ou desattender ao inspector ou se 
mostrar turbulento ou provocador, será multado em 5$000. 
Art. 93 - Todo aquelle que damnificar as estradas ou caminhos públicos, fechal-os ou trancal-os, será 
condemnado em 2 dias de prisão. 
Art. 94 - Só é tolerada a porteira de bater, tendo a largura de 2 metros e 22 centímetros, construida de 
maneira a não incommodar os trazeuntes e colocada em lugar que não seja de perigo, e fica prohibida a 
conservação dos que não estiverem nessas condições ; bem como as de varas de correr e mais empecilhos ao 
livre transito. Multa de 10$ e obrigação de removel-as.
Art. 95 - O tranzeunte que deitar fogo na beira da estrada ou caminho, além de ser responsavel pelo damno 
que fizer, será multado em 30$ sem prejuízo da legislação geral
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CAPITULO VII 

DO GADO PARA CONSUMO 

Art. 96 - O fiscal como empregado do curral do conselho, além de outros deveres, tem á seu cargo o 
matadouro, açougue e um registro das rezes consumidas. 
Art. 97 - Ninguém poderá matar rezes, sem que previamente sejam apresentadas ao fiscal que julgará se pôde
ou não ser objecto de consumo. Multa de 10$ ao contraventor. 
Art. 98 - A excepção do bairro de Santa Cruz e Sant'Anna, no limite da cidade só poderão matar rezes no 
matadouro da camará ; sob pena de 10$ de multa. 
§ 1° - A pessoa que matar rezes, no bairro de Santa Cruz e Sant'Anna, fará o serviço no lugar que for 
designado pelo fiscal, e limpará o lugar, do modo que lhe for pelo mesmo fiscal determinado ; sob pena de 10$ 
de multa. 
Art. 99 - A pessoa que trouxer seu gado para vender, é concedido o praso de 8 dias para o gado pastar e 
descançar gratuitamente nos campos desta cidade, e depois pagara o imposto de 1$ por mez, de cada rez, cujo
imposto poderá rehaver pelo registro, na parte relativa ás rezes consumidas. 

CAPITULO VIII 

COMMODIDADE DAS FEIRAS E MERCADO 

Art. 100 - Com a contribuição de 100 réis por volume,é livre o commercio diario de mantimento, nas casinhas 
da camara municipal; o que furtar-se ao pagamento deste imposto, será multado em 2$000. 
A feira para a venda de mantimento, sem onus, só poderá reunir-se no largo do mercado, aos domingos ; sob 
pena de multa de 2$ á cada infractor, e de 30$ e 8 dias de prisão aos que capitanearem grupos para 
semelhante infracção. 
Art. 101 - O fiscal providenciará sobre a boa ordem e limpeza do mercado, mandando afastar os animaes, 
separar os géneros, segundo as suas qualidades, e arruando como fôr conveniente, multando os desobedientes 
na quantia de 2$000. 
Art.   102 - Não é licito comprarem-se generos alimenticios no mercado para vender nelle no mesmo dia; 
multa de 10$000. 
Art. 103 - Não é licito comprar carregação de generos comestíveis que vêm para ser vendidos nesta cidade, 
sem que o vendedor entre nella e exponha á venda a miúdo até ás 3 horas da tarde.   Multa de30$000. 
Art. 104 - Os que trouxerem mantimento de outros municipios para vender, antes de terem exposto á venda a
miúdo, na feira, até ás 3 horas da tarde, e nas casinhas por 24 horas, não podem vender a carregação em 
prejuízo da veada á retalho.   Multa de 30$000. 
Art. 105 - E' prohibida á venda de bebidas espirituosas no mercado Multa de 10$, e o duplo nas reincidencias. 
Art. 106 - A pessoa que vender generos comestíveis no mercado ou em casa particular, sera obrigada, a 
vender até um litro, e ter as medidas de 10, 5, 
Art.   107 - Os que venderem generos corrompidos de qualquer especie e natureza que sejam, serão multados
em 10$000 

CAPITULO IX 

DOS PEZOS, MEDIDAS E SUA AFERIÇÃO 

Art. 108 - A camara nomeará o aferidor, que exercerá o cargo emquanto bem servir. 
Art. 109 - Os pesos e medidas são os do systema metrico decimal, e aferidos todos os annos pelo padrão da 
câmara.   Multa de 20$ ao contraventor. 
Art. 110 - O aferidor, além de uma gratificação de 64$, fica com direito a doze por cento da quantia que 
arrecadar, com obrigação : 
§ 1° - Marcar em seus editaes, as horas em que será encontrado em uma das salas do paço da casa da 
camara, no principio de cada exercício, para alli aferir os pesos e medidas. 
§  2°  - Cobrar 500 réis por metro, e 200 réis por peça que aferir. 
§ 3° - Aferir gratis as balanças, pesos e medidas do açougue e casa do mercado. 
Art. 111 - Pela aferição dos pesos e medidas que não estiverem certos com o padrão da câmara, cobrará o 
dobro do que se acha estabelecido no § 2° do artigo antecedente. 
Art. 112 - Ficam sujeitos á multa de 5$, e o duplo nas reincidencias : § 1°  O negociante de fazendas, que não
tiver em sua loja o metro, balanças e pesos de uma á quinhentas grammas (12 peças formando um kilo-
gramma). 
§ 2° - O negociante de molhados, que não tiver em seu armazem, além das peças do § antecedente, os pesos 
de 1, 2 e 5 kilogrammas, bem como as medidas de liquido para 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 e 0,05 litros. 
§ 3° - Os armazens e casas em que se venderem generos comestiveis que não tiverem—-10, 5, 2, 1 e 0,5 
litros para seccos. 

CAPITULO X 

DOS IMPOSTOS 

Art. 113 - Para occorrer ás despezas deste municipio, ficam creados os seguintes impostos municipaes ; 
§ 1° - O dono de loja de fazendas seccas, em que poderá vender também armarinho, ferragens, calçados, 
chapéos, guarda-chuvas, roupa feita e perfumarias, pagará annualmente a quantia de 50$ ; sob pena de 20$ 
de muita, além do imposto. Se entrar com suas fazendas de fora do municipio, pagará mais 100$, além do 
imposto ; sob a mesma pena. 
§ 2° - O dono de negocio de molhados, louça, vidros, generos de mar fóra e da terra, menos aguardente, 
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pagará annualmente a quantia de 20$. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 3° - O dono de negocio de gêneros da terra somente, com excepção de aguardente, pagará 10$ ; sob pena 
de 10$, além do imposto. Qualquer pessoa que vender aguardente á varejo, inclusive o negociante de 
molhados ou de generos da terra, pagará 15$; sob pena de 20$ de multa, além do imposto. 
§ 4° - O dono de padaria pagará 10$ ; sob pena de 10$ de multa, além do imposto. 
§ 5° - Os armazéns em que se comprar café para exportar ou revender, pagarão 50$; sob pena de 30$ de 
multa, além do imposto. Toda a pessoa que neste municipio comprar café para exportar ou revender, está 
sujeita ao imposto ; sob a mesma multa. 
§ 6° - Os que trouxerem fumo de fora do municipio para aqui vender, pagarão 1$ por 15 kilos ou fracção de 15
kilos ; sob pena de 10$ de multa, alem do imposto. 
§ 7° - Para vender sal ou assucar, na praça do mercado, pagará 10$ ; sob pena de 10$ de multa, além do 
imposto. 
§ 8° - O boticario pagará 50$ por sua botica ; sob pena de 30$ de multa, além do imposto. 
§ 9° - Todos os negociantes que quizerem vender preparados medicinaes, autorisados pela junta de hygiene, 
pagarão 10$ ; sob pena de 10$ de multa, além do imposto. 
§ 10 - Para botequins, nos dias de festas, fóra da cidade, pagarão 10$ ; sob pena de 10$ de multa, além do 
imposto. 
§ 11 - Para se vender comidas, doces, etc, no mercado, largos ou festas fóra da cidade, pagarão 5$ ; sob pena
de 5$ de multa, além do imposto. 
§ 12 - Os funileiros ou caldeireiros na cidade, com autorisação para mascatear pelos sitios, pagarão 25$; sob 
pena de 20$ de multa, além do imposto. Ficam sujeitos ao mesmo imposto os que vierem de fora ou 
raascatearem pelos sitios. 
§ 13 - Os mascates de ouro ou prata pagarão 100$ ; sob pena de 30$ de multa, além do imposto. 
§ 14 - No exercicio da advocacia, nos auditórios desta cidade, com escriptorio nella ou fóra do municipio, 
pagarão 20$ ; sob pena de 20$ de multa, além do imposto. Os solicitadores pagarão 10$; sob pena de multa 
de 10$, além do imposto. 
§ 15 - Para vender bilhetes de loterias no municipio, pagara 30$. Multa de 10$, além do imposto. 
§ 16 - A pessoa de fóra que aqui vier vender tranças, arreios, redeas, baixeiros e outras quaesquer obras de 
couro, sola ou ferro, pagarão 15$. Multa de 10$, além do imposto. 
§ 17 - O negociante de compra e venda de animaes, por animal que vender nesta, pagará 2$ de imposto. 
Multa de 10$, além do imposto. § 18 - Para exercer a profissão de dentista neste municipio, pagará 20$000. 
Multa de 30$, além do imposto. 
§ 19 - Para exercer a profissão de retratista neste municipio, pagará 20$. Muita de 20$ além do imposto. 
§ 20 - Para exercer a profissão de relojoeiro no municipio, pagará 20$000. Multa de 20$, além do imposto. 
§ 21 - Para estabelecer loja ou officina do oflicio de alfaiate, pagará 5$000. Multa de 20$, além do imposto. 
§ 22 - Pela loja de barbeiro, pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto. 
§ 23 - Pela officina de sapateiro, pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto. 
§ 24 - Pela officina de selleiro, pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto. 

§ 25 -  Pela officina de ferreiro., pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto. 

§ 26 -  O mestre de officina de pedreiro ou canteiro, pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto. 
E' considerado mestre todo offlcial ou obreiro deste officio que pegar serviço por sua conta. 
§ 27 - Os mestres de officio de carpinteiro, pagarão 5$. Multa de 20$, além do imposto. 
E' considerado mestre todo o official ou obreiro deste officio que pegar serviço por sua conta. 
§ 28 - Pela officina de pintor ou borrador, pagará 5$. Multa de 20$, além do imposto 
§ 29 - De cada realejo que andar seu dono auferindo lucros na cidade ou municipio, pagará 5$. Multa de 20$, 
além do imposto. 
§ 30 - Pela officina de fogueteiro do municipio ou de fóra, pagará 20$000. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 31 - Toda a pessoa que queimar armação de fogos de vista, se for fabricado neste municipio, pagará 4.0$, se
for fabricado fora, pagará 80$. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 32 - Para vender biscoutos, doces e outras quitandas pelas ruas, o biscouteiro ou confeiteiro pagará 5$. 
Multa de 2$, além do imposto. 
§ 33 - O carro de eixo movel empregado ao ganho ou conducção de lenha, seu dono pagará 10$, sob pena de 
10$ de multa, além do imposto. 
§ 34 - O carro ou carroça de eixo fixo para conducção em commercio, seu dono pagara 8$. Multa de 10$, além
do imposto. 
§ 35 - Os carros para conducção de passageiros, de qualquer especie que seja, pagara seu dono 10$. Multa de.
10$, além do imposto. 
§ 36 - De cada espectaculo publico, menos touros, de qualquer especie que seja, não sendo gratis, pagarão 
10$, Multa de 10$, além do imposto. 
§ 37 - De cada espectaculo de carros, embora gratis, pagarão 20$. Multa de 20$, alem do imposto. 
§ 38 - Os donos de marmotas pelas ruas, pagarão 10$. Multa de 20$, além do imposto 
§ 39 - De cada bilhar publico, o seu dono pagará 20$. Multa de 15$, além do imposto. 
§ 40 - Pelo taboleiro de fazendas e armarinho, ou obejectos de armarinho, a excepção dos negociantes do 
municipio, na cidade,pagará 30$. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 41 - O que fabricar aguardente no municipio pagará 15$, não podendo vender á varejo. Muita de 20$, além 
do imposto. 
§ 42  - O mascate de calçado pagará 10$. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 43 - Todo o individuo que andar mascateando pelas roças — fazendas, armarinho ou perfumarias, pagará 
100$ Multa de 20$, além do imposto. Não poderá vender no bairro sem apresentar o conhecimento de imposto 
ao inspector de quarteirão, sob pena de ser aprehendido com suas mercadorias e remet-tido ao procurador 
para proceder á cobrança. O inspector que não der cumprimento a esta disposição, será multado em 20$000. 
§ 44 - Todo morador do municipio que tiver animaes ou gado nos campos publicos, pagará 100 réis de cada 
animal por anno, devendo o dono da creação declarar o numero que tem e a marca da mesma, ficando sujeito 
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no duplo do imposto em relação aos animaes que deixarem de declarar. Multa de 10$000. 
§ 45 - De cada escravo vindo de fora do municipio para vender neste, pagará o vendedor 20$. Multa de 20$, 
além do imposto. 
Na mesma multa incorrerá o escrivão ou tabellião que lavrar a escriptura sem o respectivo conhecimento. Se a 
compra se effectuar fora do municipio, o comprador pagará o imposto pela entrada do escravo no municipio, 
sob a mesma pena. 
§ 46 - De cada rez que se matar no municipio e matadouro publico,o marchante ou cortador pagará 4$. Multa 
de 10$000. 
§ 47 - Os donos de estalagens ou hoteis, pagarão 15$.  Multa de 10$, alem do imposto. 
§ 48 - Os que trouxerem aguardente de outro municipio para vender, pagarão 3$ de cada cargueiro. Multa de 
2$, além do imposto. 
§ 49 - O que vender mantimento, mesmo de sua lavoura, em casa particular, pagará 10$. Malta de 10$, além 
do imposto. 
§ 50 - A pessoa que estabelecer negocio de fazendas seccas, armazém ou taverna fóra do limite da cidade, ou 
de capella, ou freguezia, que porventura se crear neste municipio, pagará 50$. Multa ds 30$, além do imposto 
§ 51 - As pessoas de fóra do municipio, para invernar animaes nos campos desta cidade, pagarão adiantados 
1$ por mez e por animal ; concedendo-se, porém, aos tropeiros e á pessoa que trouxer gado para  vender — 8 
dias sob pena de 1$ de multa por animal, até a alçada da câmara. 
§ 52 - Os que trouxerem carregamento de toucinho, pagarão 500 réis por carga que não exceda de 00 kilos, 
ou 1$ por besta. O pagamento será feito antes de finda a venda, e no caso de não venderem todo, poderão 
rehaver o equivalente do procurador. Multa de 30$, além do imposto. 
§ 53 - De cada capado que se matar para cortar e vender, pagarão 600 rs. Multa de 5$, além do imposto. 
§ 54 - O dono de machina de beneficiar café para ganhar, no municipio, pagará 30$. Multa de 30$, além do 
imposto. 
§ 55 - O tabellião e escrivão judicial pagará 20$. Muita de 10$, além do imposto. 
§ 56 - O escrivão de orphãos e ausentes, pagará 20$. Multa de 10$, além do imposto. 
§ 57  - O escrivão do jury, pagará 10$. Multa de 10$, além do imposto. 

§ 58 - O escrivão do juízo de paz, pagará 10$. Multa de 10$, além do imposto. 
§ 59 - O contador judicial pagará 10$. Multa de 10$, além do imposto- 
§ 60 - O partidor judicial pagará 5$ Multa de 5$, além do imposto. 
§ 61 - Associação, empreza ou sociedades anonymas, ainda não tributadas, pagarão .20$. Multa de 10$, além 
do imposto. 
§ 62  - Empreza typographica pagará 10$. Multa de 10$, além do imposto 
§ 63 - O que vier de fóra do municipio para comprar mantimento, pagará 10$. Multa de 10$, além do imposto. 
§ 64 - Para licença á divertimento de cateretê ou baile por assignatura, na cidade ou fóra della, de cada noite 
pagará o promotor 5$, sob pena de 5$ de multa, além do imposto. 
Art. 114 - Todo o nacional ou estrangeiro, no exercício de sua profissão, arte ou officio, é obrigado a pagar o 
competente imposto. 
§ 1° - As licenças estabelecidas com o imposto do artigo antecedente, serão tiradas até o fim do mez de Julho, 
excepto as que de novo estabelecer-se, que as devem tirar antes ou no dia que apparecer a razão do imposto. 
§ 2° - Os impostos estabelecidos no artigo antecedente, salvo os casos especificados, são uma contribuição 
annual, e consideram-se vencidos no fim de Junho, qualquer que seja o tempo em que sejam pagos. 
§ 3° - Pelas licenças tiradas no segunde semestre do atino financeiro, o contribuinte só pagará a metade da 
respectiva taxa. 
Art. 115 - Os inspectores, auxiliando o fiscal na vigilância sobre o imposto, em seu quarteirão exigirão o 
conhecimento da licença para o acto tributado ; sob pena de 10$ de multa, além da indemnisação do damno 
causado; caso verifique que a pessoa não pagou o necessario imposto, immediatamente communicará ao fiscal;
sob a mesma pena. 
Art. 116 - Para occorrer ás despezas com o encanamento d'agua potavel para esta cidade, que serão sem onus
algum para os cofres, arrecadados pelo procurador e sob a direcção immediata do presidente, com applicação 
exclusiva ao fim para que se destina, ficam creados os impostos seguintes, pagos annualmente; 
§ 1° - Trez réis por kilo de café que for exportado pelo municipio, conforme a nola da estação da via-ferrea. 
§ 2° - O que dirigir seu café para outro municipio, de modo a illudir a cobrança deste imposto, pagará oito réis 
por kilo de café que for collectado. 
§ 3° - O proprietario de terrenos, fechados por muros ou sem elles, nesta cidade—até a machina de Delfino 
Mascarenhas, pagara 40 réis de cada metro corrente, comprehendendo-se também a rua que segue até o 
Parahyba. 
§ 4° - Cada chefe de familía, residindo com economia propria, pagara o imposto de 500 réis. 
Art. 117 - Finda a arrecadação de cada anno, a importancia arrecadada sera recolhida em conta corrente na 
Caixa Filial do Banco do Brazil em São Paulo, a disposição da camara, para dar começo ás obras do 
encanamento d'agua. 
As obras deverão começar quando estiver recolhido approximadamente metade do capital necessario, podendo 
a camara, esgotado este capital, levantar um emprestimo para conclusão das obras. 
Este emprestimo deverá ser á juros que não excedam de oito por cento e poderá ser feito por meio de acções 
de 50$, caso não possa levantar de outra maneira. 
As acções unidas serão amortizadas na, proporção das quantias recebidas dos referidos impostos. 

CAPITULO XI 

PROTEÇÃO E OBRIGAÇÃO DOS LAVRADORES 

Art. 118 - E' prohibida a conservação de animaes de qualquer espécie damnificando as plantações e terras 
lavradias de outrem, sob pena de 10$ de multa e observação do seguinte : 
§ 1° - Os animaes, a excepção dos que se trata no § seguinte, sendo encontrados em plantações ou terras 
lavradias, o proprietário desta o apresentará por duas vezes ao seu dono, e da terceira vez em deante poderá 
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apprehen-del-os na presença de duas testemunhas para remetter ao fiscal. 
§ 2° - Os porcos, porém, que forem encontrados fazendo damno á plantações, mesmo á beira-campo e sem o 
vedo do § seguinte, depois de um aviso a seu dono, o proprietario della poderá matar, mas dará parte do facto 
e duas testemunhas para o fiscal impor a multa, sem prejuizo da indemnisação pelo damno causado, e ao dono
que, por ser obrigado á satisfação do damno, não perde o dominio com a morte delles. 
Se o dono, depois de avisado não tirar o animal morto do lugar, verificada a putrefacção na presença de duas 
testemunhas, o proprietário deve enterral-o. 
§ 3° - Se os terrenos e plantações forem nos subúrbios da cidade ou á beira-campo, os proprietários deverão 
cercar de vallos com 2 metros e 20 centímetros de bocca, 2 metros e 10 centímetros de fundo, e 44 
centímetros de largura no fundo ; cerca que chamam de páu á pique, de 8 palmos de altura, ou taipa desta 
mesma altura. Feito este vedo, o proprietário fica com direito a fazer effectiva á seus terrenos e plantações, as 
disposições dos §§ 1° e 2o para com os animaes que invadirem sua propriedade, 
Art. 119 - O fiscal, nos casos previstos nos §§ 1° e 3° do artigo antecedente, tomará as seguintes providencias
: 
§ 1° - lmmediatamente depositará o animal ou animaes em lugar que offereça segurança e commodidade. 
§ 2° - Mandará notificar o proprietário para, no praso de 8 dias, vir pagar a multa e mais despezas, sob pena 
de serem vendidos em hasta publica. 
§ 3° - Caso resida fóra do municipio ou não seja conhecido o dono do. animal, o fiscal receberá os avisos e 
mandará pôl-os em segurança e annunciar 
por um jornal da provincia, marcando o praso de 20 dias, no caso do § 2° deste artigo. 
Art. 120 - Satisfeitas as determinações do artigo antecedente, sem o dono do animal ou animaes satisfazer a 
sua obrigação, o fiscal marcará hora e lugar para a praça de venda, lavrando para isso o necessário edital, 
chamando concurrentes para ella no dia seguinte. 
§ Único - Até o acto da entrega do animal ou animaes ao comprador, o dono pode remir, pagando a multa e 
rmis despezas. 
Art. 121 - Effectuada a venda com entrega do animal ou animaes e recebimento do maior lance, o fiscal 
entrará com a importancia da multa e despezas feitas pe lacámara, ao cofre, e o restante depositará a 
disposição da pessoa que tiver direito ao mesmo. 
Art. 122 - Os que tiverem de queimar roçadas serão obrigados a fazer aceiros de 4 metros e meio, de fouce, e 
um metro de capinado que será varrido, a avisar previamente os confinantes sobre o dia que vão deitar fogo, 
que não poderá ser debaixo para cima. Muita de 30$, além da obrigação de satisfazer o damno causado. 
Art. 123 - Em todos os casos que passe fogo ou se dê incendio nas mattas, os confinantes e todos os 
trabalhadores do lugar, são obrigados a concorrer á extinguir.   Multa de 10$ ao que faltar. 
Art. 124 - E' prohibido entrar na propriedade alheia com intento de caçar.   O infractor será multado em 
20$000. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 125 - O gado ou animal que, sem ser de morador do municipio ou pessoa que pagasse o imposto 
estabelecido no § 51 do art. 113, for encontrado nos campos públicos desta cidade, apprehendido è depositado 
pelo fiscal, por annuncio em jornal se convidará o dono a vir reclamal-o no praso de 20 dias, pagando o 
imposto, multa e despeza, sob pena de ser considerado bem do evento e entregue á respectiva autoridade. 
Art. 126 - Pela malicia do que puzer ou tiver nos campos publicos maior numero de animaes, que aquelle do 
que p gou imposto, será multado em 5$ por cabeça excedente. 
Art. 127 - O commandante e guarda policiaes, inspectores e qualquer cidadão tem competencia para 
testemunhar e mipôr a multa aos infractores da postura municipal, mas são obrigados a satisfazer ao cofre dos 
prejuizos que a improcedencia delia acarretar. 
Art 128 - Se o fiscal deixar de tomar conhecimento do facto e lavrar o termo de multa de que trata o artigo 
antecedente, será multado em 20$, sem prejuízo da responsabilidade criminal que no caso couber. 
Art. 129 - O taverneiro ou outro qualquer negociante deve ter seu negocio ou estabelecimento 
convenientemente limpo e asseiado ; as conchas da balança e objectos de metal convenientemente areiados, e 
todo asseio nas vasilhas que uso no negocio, sob pena de 20$ de multa. 
§ Único - As balanças nao estando funccionando, deverão achar-se sem peso nas conchas, para verificar-se a 
sua exactidão.   Multa de 5$000. 
Art. 130 - Nas infracções pessoaes, sendo comroettidas por pessoa de fora do municipio. primeiramente 
scientificarão das posturas á respeito, e se depois de avisadas reluctarem ou furtarem se ao dever, ser-lbe-á 
imposta a respectiva multa se reincidir. 
Art. 131 - O empregado ou dono que deixar seu carro, troiy ou caléça na rua, becco ou largo da cidade, 
confiado ao intuito dos animaes, qualquer que seja o motivo do abandono, será multado em 10$000, 
Art.   132 - E' prohibido o jogo de parada ou buzio, rolêta ou qualquer 
outro ainda que se não cobre barato, publicamente ou em casas particulares-Multa de 20$ ao dono da casa e 
5$ a cada jogador. 
Art. 133 - Pela conservação fallada no art. 32, pagará cada pessoa que. conservar porcos soltos em seu 
quintal, o imposto de 1$ de cada cabeça, sob pena de multa de2$000. 
Art. 134 - prohibido na frente dos ranchos e mais lugares deste municipio, em que pousam tropas, a 
conservação de estacas fincadas, sob pena de multa de 5$, devida pelo dono do rancho ou casa onde a tropa 
estiver arranchada.. 
Art. 135 - E' prohibido ferrar ou cravejar animaes nas ruas, beccos e largos desta cidade, sob pena de multa 
de 5$ ao ferrador. 
Art. 136 - Publicado este codigo, ficam revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida resolução pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
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O secretario da provincia, a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no palacio do governo da provincia de S. Paulo, aos trinta dias do mez de Abril do anno de mil oitocentos 
e oitenta e sete. 

 

(L. S.) 

 

Barão do Parnahyba. 
Para vossa exccllencia ver. 
Antonio Gomes de Araujo Júnior a fez. 
Publicada na secretaria do governo da provincia de S. Paulo, aos trinta dias do mez de Abril do anno de mil 
oitocentos e oitenta e sete. 
O secretario da provincia.-—Estevam Leão Bourroul.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO N. 105 

O Barão do Parnahyba, presidente da provincia de S. Paulo,, etc, etc. 
Faço saber a todos os seos habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial, sob proposta da   camara 
municipal de S. José dos Campos, decretou a seguinte resolução :
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Art. 1.° - Para occorrer ás despezas do municipio ficam creados os seguintes impostos: 
§ 1.º -  O dono de lojas de fazenlas, em que poderá vender tambem objectos de armarinho, ferragens, 
calçados, roupas feitas, guarda -chuvas,roupas feitas, guarda-chuvas, chapéos e perfumarias, pagará a 
anualmente o imposto de 30$000, sob pena de 20$000 de multa, além do imposto. Si fôr pessoa de fóra do 
municipio, que aqui venha estabelecer-se com negocio de fazendas, pagará, além do imposto ácima, mais 
50$000, sob as mesmas penas. 
§ 2.º -  Para ter negocio de molhados, louças, vidros, generos de mar-fóra e da terra, pagará o dono mesmo a 
quantia de 30$000, sob pena de 20$000, além do imposto. 
§ 3.º -  O dono de negocio de aguardente e generos da terra pagará 20$000, e na falta a multa de 10$000, 
além do imposto; e vendendo somente generos comestiveis, pagara apenas 10$000,sob a mullta de 5$000. 
§ 4.º -  O dono de padaria pagará annualmente o imposto de 10$000, sob pena de 5$000 de multa. 
§ 5.º -  Toda a pessoa que neste municipio comprar café para exportar, ou revender aqui mesmo, pagará o 
imposto de 30$000, sob a multa de 15$000 na falta. 
§ 6.° - A venda de fumo no mercado fica sujeita ao imposto de 500 réis por 15 kilogrammas, ou fracção de 15 
kilogrammas; os negociantes estabelecidos, porém, para vendel-o em seus negocios, pagarão 10$000 por 
anno, sob pena de 5$000 de multa. 
§ 7.º - Para vender se e assucar no mercado pagará ,quem o fizer,  o imposto de 12$000, sob pena de   
10$000 de multa. 
§ 8.º - O boticario pagará por sua botica o imposto de 30$000, sob pena de 15$000 de multa. 
§ 9.º -  Para pôr botequim nas festas e fora da cidade, pagará, durante ellas, quem o puzer, o imposto de 
10$000, sob pena de 5$000. 
§ 10 - Os funileiros pagarão, na cidade, o imposto de 20$000;. e para mascatear pelas roças pagará quem o 
quizer fazer, 30$000, sob pena de 15$000 de multa a uns e outros. 
§ 11 - Os mascates de ouro, prata e bilhantes, pagarão 100$000, sob pena de 30$000 de multa na falta. 
§ 12 - Para o exercicio de advocacia, residindo neste lugar, pagarão annualmente 20$000 os advogados, e os 
solicitadores 10$000; residindo, porém, fora do municipio, pagarão, estes 5$000 e aquelles 10$000, por causa 
que discutirem em juizo. 
§ 13 - Os vendedores de bilhetes de loteria, neste municipio, pagarão...................20$000,sob multa 10$00 ,si 
não pagarem préviamente o imposto. 
§ 14 - As pessoas que aqui vierem vender obras de couro, sóla e ferro, proprias de arreios, bem como redes, 
pagarão 15$000 de imposto, sob pena de 10$000 de multa. 
§ 15 - Toda a pessoa que neste municipio negociar na compra e venda de animaes, pagará 10$000,sob pena 
de 10$000 de multa. 
§ 16 - Quera exercer a profissão de dentista pagará o imposto de 20$000, sob a multa de 10$000. 
§ 17 - O officio de retratista é sujeito ao imposto de 10$000,sob a multa de 10$000. 
§ 18 - O exercicio do officio de relojoeiro fica sujeito ao imposto de 10$000,sob pena de 5$000 de multa. 
§ 19 - Quem estabelecer aqui officina de alfaiate, barbeiro, sapateiro, selleiro, ferreiro e marceneiro, pagará o 
imposto de 10$000, para cada uma destas oíficinas.   Multa de 5$000. 
§ 20 - Pela officina de fogueteiro, que não poderá ser estabelecida dentro da cidade, pagará o dono 20$000 de 
imposto, sob 10$000 de multa. 
Fica sujeita ao mesmo imposto e multa a pessoa de fora do municipio que aqui vier vender fogos de qualquer 
natureza, e na falta dessa pessoa é obrigado ao pagamento o negociante que tomar esses artigos para vender. 
§ 21 - Para vender biscoutos, doces, ou outra qualquer quitanda deste genero, na cidade ou fóra della, pagara 
o imposto de 3$000, sob pena de 2$000 de multa. 
§ 22 - Os carros puchados por bois, que se destinarem ao ganho ou á conducção de lenha, pagarão 5$000 de 
imposto, sob a multa de 3$000 pela falta. 
§ 23 - As carroças empregadas no commercio de transporte pagarão 6$000 de imposto, sob a multa de 3$000. 
§ 24 - Os carros para a conducção de passageiros de qualquer especie que sejam, excepto bonds, que se 
destinarem ao ganho, pagarão 8$000, sob pena de multa de 5$000. 
§ 25 - Os bonds, ou transportes economicos, para conducção, tanto de passageiros como de cargas, pagarão o 
imposto de 10$000, sob pena de 5$000 de multa. 
Os carros comprehendidos neste e nos tres paragraphos anteriores ficam obrigados a trazer á vista uma 
taboleta que demonstre o numero e a era, cuja taboleta será entregue pelo procurador. 
§ 26 - De qualquer espectaculo publico, de qualquer especie, mesmo curros, não    sendo gratis, pagara 
10$000, sob pena de 5$000 de  multa na falta. 
§ 27 - De cada espectaculo de curros ou touros, não sendo gratis, pagará, quem o dér, o imposto de 20$000, 
sob pena de 10$000 de multa. 
§ 28 - Os donos de realejos ou marmotas, que andarem pelas ruas, em exhibição, pagarão 10$000 de imposto,
sob 5$000 de multa. 
§ 29 - Os donos de cosmoramas ficam sujeitos ao imposto de 5$000 por noite, sob a multa de 5$000 na falta. 
§ 30 - De cada bilhar publico pagará o dono o imposto de 20$000, sob pena de multa de 10$000. 
§ 31 - Pelos taboleiros de fazendas, armarinhos ou perfumarias, pelas ruas da cidade, pagará o dono 50$000, 
sob a multa de 20$000. 
§ 32 - Todo o individuo que andar mascateando pelas roças, fazendas, armarinhos ou perfumarias, 
pagará10$000 de imposto, sob a multa de 20$000 ; não podendo vender em cada quarteirão sem apresentar a
licença ao respectivo inspector, o qual, caso o mascate alli anpareça sem licença, o enviará, por policias, que 
para isso intimará, ao procurador da camará para proceder a cobrança ; podendo este depositar a mercada ia, 
até que o imposto seja pago. 
O inspector de quarteirão, que não der cumprimento a este paragraphe, incorrerá na multa de 20$000. 
§ 33 - A pessoa que trouxer calçado para vender neste municipio pagará 15$000 de imposto, sob pena de 
10$000 de multa. 
§ 34  - De cada rez que se abater para consummo, no matadouro publico desta cidade, pagará o marchante 
4$000 de imposto, sob a multa de 2$000 , sendo o mesmo obrigado a apresentar previamente a rez ao fiscal, 
para este dizer si ella está ou não no caso se ser abatida. 
§ 35 - De cada rez que, para negocio, se matar fora da cidade , pagarão 3$000, sob péaa de 2$000 de multa ; 
senão o marchante obrigado a camara o inspector de quarteirão para dizer si a rez está ou não nas condições 
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de ser abatida ; e o inspector, sob a multa de 2$000, é obrigido a communicar ao procurador da   camara, para
proceder á cobrança do imposto. 
§ 36 - Os donos de hotéis ou estalagens pagarão 15$000 de imposto, sob a multa de 10$000. 
§ 37 - Cada cargueiro de aguardente que entrar para o municipio é for aqui vendido, vindo de fora, é sujeito ao
imposto de 2$000, que será pago pelo importador e na falta deste pelo comprador, soba multa de 2$000, alem 
do imposto. 
§ 38  - Quem vender mantimento, mesmo de sua lavoura, em casa para isso estabelecida, pagará 10$ de 
imposto, sob a multa de 5$000. § 39 - Toda a pessoa que estabelecer negocio de fazenda, armazém ou ta-
berna,   fóra dos limites da cidade, pagará de imposto 50§  por cada um destes ramos de negocios ; tubo sob a
multa de 20$000. 
§ 40 - A pessoa de fóra, do município, que invernar gado ou animaes nos campos publicos deste lugar, pagará 
adianta nente 1$ por mez de cada animal ou rez concedendo-se, poiém, aos tropeires, ou a que n trouxer gado 
para vender, oito dias sem pagar. Cada infractor incorrerá na multa de 10$ ficando os empregados da   camara
autorisados a aprehender os ditos animaes ou gado, para garantir a cobrança, caso seus donos se recusem a 
pagar. 
§ 41 - O que trouxer para este municipio carregamento de toucinho, para aqui vender, pagará 500 réis por 
carga que não exceda de 60 kilogrammas. O pagamento será feito no acto de expor o genero á venda, e caso 
não o venda, poderá rehaver ao procurador a importancia que tiver pago, equivalente ao que não fòr vendido. 
Multa de 10$000. 
§ 42 - De cada capado que fòr morto para ser vendido, pagará o vendedor 500 réis, sob a multa de 2$000. 
§ 43 - O dono de machinas de beneficiar café para ganhar, nos limites da cidade ou fóra della, pagará o 
imposto de 20$, sob pena de 10$ de multa. 
§ 44 - 0 boiieiro, que conduzir carros de aluguel,, fica sujeito ao imposto de 5$, e não poderá exercer essa 
profissão sem que a autoridade policial reconheça que tem para ella aptidão necessaria. Multa de 2$ ao 
infractor. 
§ 45 - Todas as multas impostas no presente artigo são devidas, além dos respectivos impostos ; e estes, 
quando não estiver declarado que valem somente por uma festa ou por um espectaculo, valerão por um anno, 
que findará em 30 de cada mez de Junho. 
Art. 2.º -  Fica revogado o art. 118 do codigo de posturas, approvado em 15 de Junho do anno de 1885. 
Art. 3.° - Os porcos que forem encontrados fazendo damno, não só em terras lavradias como em qualquer 
outro lugar, ficam sujeitos ás disposições do art. 121, § 2.° do codigo de posturas, ultimamente approvado. 
Art. 4.° - Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando, portanto, a todas as autoridades,a quem o conhecimento e execução da referida resolução pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario da província a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no palácio do governo da provincia de S. Paulo, aos doze dias do mez de Abril do anno de. mil oito centos
e oitenta e sete. 

(L.S.) 
Barão do Parnahyba, 
Pará vossa excellencia vêr, 
Leopoldo Machado a fez. 

Publicada na secretaria do governo da provincia de S. Paulo, aos doze dias do mez de Abril do anno de mil oito 
centos e oitenta e sete. 
O secretario da provincia—Estevam Leão Bourroul.

 

 

 

 

 

 

 

O Exame Público dos alunos de ambos os sexos em São José dos Campos-SP em 1862

Eram bastante alunas e alunos em uma época que havia poucas escolas no Brasil.

Um dos aprovados é o jovem que seria líder de São José dos Campos-SP por anos: CORONEL JOSÉ MONTEIRO
FERREIRA.

Publicado no Correio Paulistano, em 23/jan/1862, Edição n° 1.716
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NA GUERRA DO PARAGUAI

OS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Publicado na Folha Esportiva em 1931

No mesmo ano de 1931 em que o texto foi escrito, a Rua João Tuca teve seu nome mudado para Rua Dolzani
Ricardo em homenagem ao ilustre falecido naquele ano de 1931. E mais tarde, outra rua João Tuca passou a se
chamar Av. Castelo Branco.

179



180



181



 A Estrada de Ferro

Com a chegada da Estrada de Ferro, atualmente chamada Central do Brasil, inaugurada em 1877, a produção
de café ganhou impulso na região. Azevedo Marques já registra que o Café predominava já antes da chegada
da Estrada de Ferro.

O Edifício principal da antiga estação de trem ficava exatamente onde hoje é a Faculdade de Direito da Univap
e foi posteriormente uma escola primária.

O General Daniel Pedro Muller já registra o Café no Vale do Paraíba em 1836.

A Ferrovia facilita o transporte dos grãos do café, que são inviáveis de serem transportados à grande distância
por meio de carroças.

Era transportado o Café, em carroças puxadas por burros, que seguiam de Taubaté-SP até o Porto de Ubatuba-
SP, ficando ricos, famosos e importantes, os carreiros, tropeiros e criadores de burros da região.

A antiga estação de trem ficava na confluência da Rua Euclides Miragaia com a Rua Paraibuna e a Avenida Dr.
João Guilhermino, e, foi transferida, na década de 1920, para o seu lugar atual.

Esta ferrovia que partia de São Paulo-SP e ia até o Porto da Cachoeira, (na atual Cachoeira Paulista-SP), e, ali,
encontrava-se com a Ferrovia que vinha do Rio de Janeiro-RJ, sempre foi cheia de acidentes e ficou conhecida,
no início do Século XX, como Ferrovia da Morte.

Por causa dos acidentes nas subidas para chegar a São José dos Campos-SP, em 1924, foi abandonado a linha,
e, construída outra.

Ver, abaixo, sobre o Século XX em São José dos Campos-SP.
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LEI PROVINCIAL PAULISTA n° 28 do ano de 1871

Carta de Lei, pela qual V. Ex. manda executar o Decreto da Assembléa Legislativa Provincial, que houve por
bem sanccionar, mandando contractar com Ângelo Thomnz do Amaral, com o Dr. Joaquim Floriano do Godoy e
com João da Costa Gomes Leitão a construcção e custeio de uma estrada de ferro, que, partindo do ponto mais
conveniente  da  Cidade  de  S.  Paulo,  e  passando  por  Jacarehy,  S.  José  do  Parahyba,  Caçapava,  Taubaté,
Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, vá ter á Cachoeira, ou ao ponto áquem della, que fór o terminal da
4 secção da estrada de ferro de D. Pedro II, como acima se declara.

 

Antonio da Costa Pinto Silva, Presidente da Província de S. Paulo, etc, etc.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legis lativa Provincial  decretou e eu sanccionei a
seguinte Lei :

Art. 1.° - O Governo da Provincia contractará com Angelo Thomaz do Amaral, com o Dr. Joaquim Floriano de
Godoy e com João da Costa Gomes Leitão, a construcção e custeio de uma estrada de ferro, que, partindo do
ponto  mais  conveniente  da Cidade de  S.Paulo,  e  passando por  Jacarehy,  S.José  do  Parahyba,  Caçapava,
Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, vá ter á Cachoeira,ou ao ponto áquem della, que fôr o
terminal da 4ª secção da estrada de ferro de D. Pedro II.

Art.  2.º - O Governo garantirá  aos concessionarios,  ou a companhia que organisarem, dentro  ou fóra do
Imperio, o juro de 7 % annuaes, sobre o capital de dez mil seiscentos e cincoenta e cinco contos de réis, ou de
um milhão e duzentas mil libras esterlinas, ao camhio de vinte sete dinheiros por mil réis, se a companhia fôr
organisada com capitaes estrangeiros.

Art. 5.º - Os concessionarios, ou a companhia que organisarem, se obrigaráõ a construir a referida estrada nas
mesmas condições technicas da que foi autorisada entre a estação do Rio-Grande e a Cidade de Jacarehy.

Art. 6.º - Fica creado o imposto de 80 rs. por arroba sobre os generos de exportação que transitarem pela
estrada, o qual será cobrado emquanto o rendimento liquido della não cobrir os 7 % do capital garantido pela
Provincia.

Mando, portanto, a todas as autoridades,a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém.

O Secretario desta Provincia a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos vinte quatro dias do mez de Março do anno de mil oitocentos e
setenta e um.

(L. S.)

Antonio da Costa Pinto Silva. 
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 Os dois primeiros cemitérios públicos municipais de São José dos Campos-SP:

Em 1880, surge seu segundo cemitério nos limites urbanos da cidade, ainda existente, atualmente Cemitério
Padre Rodolfo Komorek. Por décadas, continuaria no limite urbano da cidade.

O primeiro cemitério público existiu onde hoje é a Capela de São Miguel, na atual Avenida Marechal Floriano
Peixoto, quando ali também era o limite urbano da então Vila de São José.

Ainda hoje, quando se realizam escavações para construções próximas à capela de São Miguel, encontram-se
ossadas.

Estes  dois  cemitérios  estão  entre  os  mais  antigos  do  Brasil.  É  muito  difícil  encontrar  cemitérios  públicos
municipais anteriores a esta data. O cemitério do Centro, o atual, ainda existente, está entre os mais antigos
do Brasil que ainda estão em funcionamento.

Nota: Antes da existência dos cemitérios públicos, existiam cemitérios atrás das igrejas, mesmos as rurais. D.
Pedro I foi quem proibiu os enterros dentro das igrejas.

 

RESOLUÇÃO N. 12 

O conselheiro Francisco de Carvalho Soares Brandão, presidente da provincia de S. Paulo, etc. 
Faço saber a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial, sob proposta da camara municipal
da cidade de S. José dos Campos, decretou a seguinte resolução: 

Regulamento para o cemiterio municipal da cidade de S. José dos Campos 

Art. 1.° - O novo cemiterio publico da cidade de São José dos Campos é de exclusiva administração da camara 
Municipal. 
Art. 2.° - A área do cemiterio será dividida segundo a planta e instrucção que a Camara der ao administrador. 
Art. 3.° - Haverá sepulturas de duas classes: particulares e geraes; particulares são as que se concedem por 
tempo de cinco annos, perpetuamente, e mediante indemnisação do terreno; geraes são as que se concedem 
por cinco annos, mediante o pagamento, e se dividem em primeira e segunda ordem. A primeira ordem é para 
os enterramentos por cinco annos com faculdade de levantar sobre as sepulturas, cruzes, pedras, grades ou 
emblemas, cuja altura não exceda a um metro e dez centimetros; a segunda ordem, para os enterramentos por
tempo de trez annos, em sepulturas razas, sobre as quaes não é permittida a collocação de emblema algum. 
Art. 4.° - O cemiterio terá um administrador que será de livre nomeação e demissão da camara, o qual vencerá
o ordenado marcado no orçamento municipal. 
Art. 5.° - A camara nomeará os coveiros que julgar necessarios, sob proposta do respectivo administrador, os 
quaes perceberão a gratificação que lhes marcar a camara; competindolhes, além do serviço de inhumação e 
exhumação, cuidar no aceio e limpeza do cemiterio, sob direcção do aministrador. 
Art. 6.° - O cemiterio será administrado sob a inspecção de um vereador nomeado pela camara, de tres em 
tres mezes. 
Art. 7.° - E' da obrigação do administrador: 
§ 1.° - Manter a ordem e regularidade do cemiterio e o completo aceio e aperfeiçoamento do mesmo. 
§ 2.° - Fazer toda a escripturação do cemiterio em livros proprios, fornecidos pela camara e conforme as 
instrucções da mesma. 
§ 3.° - Prestar contas mensalmente á camara enviando tambem um mappa minucioso dos enterramentos. 
§ 4.° - Receber e escripturar o rendimento do cemiterio, qualquer que seja sua origem. 
§ 5.° - Executar e fazer executar as medidas policiaes do cemiterio, constantes deste regulamento, lavrando 
auto de tudo, assignado por testemunhas presenciaes, quando haja. 
§ 6.° - Representar á camara, por intermedio do inspector, sobre qualquer necessidade do cemiterio, sejam 
obras ou concertos ou utensis para o serviço. 
§ 7.° - Ter em boa guarda a capella e alfaias pertencentes á mesma, assim como os moveis e utensis do 
cemiterio. 
§ 8.° - Todos os annos, no dia 2 de novembro, ter a capella prompta para as missas que tiverem de celebra-se,
das 6 ás 10 horas da manhã, assim como franquear a capella sempre que lhe fôr requerida por pessoas que a 
queiram visitar ou fazer celebrar missas. 
§ 9.° - Satisfazer as requisições das autoridardes policiaes. 
§ 10. - Informar ao inspector tudo quanto occorrer. 
§ 11. - Executar toda e qualquer medida e ordem da camara, embora não declarada no presente regulamento. 
Art. 8.° - O administrador do cemiterio que, sem competente autorisação, sepultar algum cadaver fóra do caso 
previsto nos artigos seguintes, será multado em trinta mil réis, além das mais penas em que criminosamente 
incorrer. 
Art. 9.° - Se algum corpo fôr levado ao cemitério sem ser acompanhado de documento ou fôr encontrado 
dentro delle ou as suas portas, o administrador participará immediatamente a qualquer autoridade policial, 
devendo as pessoas que conduziram o corpo, se forem encontradas nesse acto. 
Art. 10. - Se a autoridade demorar-se e achar-se o corpo com principio de putrefacção, será este sepultado em 
cova separada, de modo que, sem perigo de confundir-se com outro, possa ser exhumado se a autoridade 
competente assim ordenar. 
Art. 11. - Nenhum corpo será enterrado antes de passadas as vinte e quatro horas do fallecimento, salvo 
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achando-se em estado de dissolução, ou quando fôr procedida de molestia contagiosa ou epidemica, ou fôr o 
enterramento immediatamente ordenado pela autoridade policial: a infracção deste artigo sujeita o 
administrador do cemiterio ás penas do art. 9°. 
Art. 12. - Antes de passadas as vinte e quatro horas será o cadaver depositado em lugar apropriado. 
Art. 13. - Na occasião de dar-se o corpo á sepultura, verificará o administrador a existencia delle dentro do 
caixão: e suspeitando que ha indicio de morte violenta, participara ás autoridades policiaes para procederem 
como fôr de direito. 
Art. 14. - Todos os enterramentos serão feitos das 7 horas da manhã ás 6 horas da tarde salvo os casos 
previstos no art. 11. 
Art. 15. - As covas para os enterramentos das pessoas adultas deverão ter um metro e cincoenta e quatro 
centimentros de profundidade com a largura e comprimento sufficientes, devendo haver entre ellas um 
intervalo de sessenta e seis centimetros em terno ; as covas para os enterramentos das pessoas de idade 
menor de sete annos terão um metro e dez centimetros de profundidade. 
Art. 16. - As sepulturas construidas sobre a superficie do sólo só serão permitidas por licença da camara, dada 
sobre planta ou risco apresentado e guardadas as condições que ella determinar. 
Art. 17. - Antes de expirado o prazo do tres annos não é permiltido abertura de sepultaras, carneiras ou 
tumulos, quer para extracção dos restos mortaes quer para depositar outro cadaver. 
Art. 18. - Os ossos que se retirarem das sepulturas serão immediatamente guardados em depositos apropiados 
ou enterrados em lugar separado, salvo sendo reclamados por parentes ou amigos do finado, aos quaes serão 
entregues para guardal-os no logar que quizerem, com autorisação competente. 
Art. 19. - No caso de ser ordenada pela autoridade competente a abertura da urna sepultura antes do tempo 
marcado, serão tomadas todas as providencias precisas para estes os inconvenientes de uma abertura 
antecipada. 
Art. 20. - Não se poderá, em caso algum, enterrar dous cadaveres na mesma sepultura. 
Art. 21. - Nenhum mausoléu ou carneira será levantada sobre uma sepultura concedida por espaço de cinco 
annos, apenas será permitida, sobre elles, collocar grades de madeira ou ferro e cruzes não excedendo a um 
metro e dez centimentro de altura, de modo que possam ser tiradas facilmente, esperando o tempo da 
concessão: fica permitida tambem a plantação de flores ou pequenos arbustos, sobre ellas, mas não arvores. 
Art. 22. - As concessões temporarias de sepulturas poderão ser renovadas por despacho da camara; esta 
renovação, porém, não terá logar senão quando aos terrenos a que ella ontinuarem a ser applicadas as 
concessões da mesma especie: o preço da renovação será igual ao da concessão, sendo pelo mesmo tempo. 
Art. 23. - O terreno concedido será entregue pelo administrador em presença do titulo de concessão ao 
concessionario, que lhe entregará uma copia de que passará recibo. 
Art. 24. - O terreno concedido que não for occupado immediatamente, deve ser marcado dentro de tres dias, 
depois de ser entregue, com signaes doradores e visiveis que indiquem a extensão da superficie e duração da 
concessão, sob pena de poder ser conciderada desimpedido e cedido a outro, restando ao concessionario o 
direito de pedir a concessão de um outro terreno como indennisação. 
Art. 25. - Os signaes destinados á marcarem as concessões deverão ser conservados constantemente pelo 
concessionario, afim de evitar enganos pelos quaes o administrador não é responsavel. 
Art. 26. - As concessões que não forem renovadas pelos concessionarios, seus procuradores ou familias, serão 
resutadas abandonadas e o administrador tomará posse dos terrenos, no estado em se acharem. 
Art. 27. - Para esse fim annunciará o administrador, pelos jornais mais lidos, achar-se findo o prazo da 
concessão para os interessados façam demolir as construções,e no prazo de tres mezes; findo este prazo, o 
administrador depois de participação previsto inspector, procederá a demolição ou renovação, se os 
interessados não o fizerem em presença de duas testemunhas pelo menos, de que o secretario da camara 
lavrará um ano assgnados por todos, e a camara immediatamente tomará posse do terreno. 
Art. 28. - As pedras, grades e tudo quanto se tirar da sepultura, serão conservados em deposito durante a 
disposição das pessoas a que pertencerem e que poderam com despacho do inspector, receber esses objetos 
pagando a despeza da demolição,e outras que oceasionarem: findo este prazo não é attendivel reclamação 
alguma. 
Art. 29. - Todo o individuos que, dentro do cemitério, não se portar com decencia e respeito, erá intimado pe-lo
administrador para retirar-se; se não quizer obedecer a , será punido com a pena de dez mil réis de multa e 
dous dias de prisão. 
Art. 30. - E' prohibido: 
§ 1.° - Escacalar os muros ou grades de cemiterio e os cercados das sepulturas e jazigos, andar ou deitar-se as
sepulturas, trepar nas arvores, paredes, monumentos e pedras sepulturas, e cortar ou arrancar 
flores,plantas,danificar as sepulturas; 
§ 2.° - Tirar cadaveres ou ossos do cemitério, salvo competente autorização; 
§ 3.° - Lançar objectos immundos em qualquer parte do cemiterio ou conspurcar os monumentos ou 
sepulturas: a infracção deste artigo será punida com a pena de dez a trinta mil réis de multa e de dous a oito 
dia de cadêa, conforme a sua maior ou menor gravidade. 
Art. 31. - E' prohibido lavrar ou cortar pedras dentro do cemiterio: os empregados do cemiterio só devem 
deixar entrar os materiaes promptos para serem assentados. 
Art. 32. - Os materiaes destinados a construções e a terra proveniente de excavações serão depositados em 
logar indicado pelo administrador.
Art. 33. - Os andaimes necessarios para os trabalhos de construcção serão assentados de maneira a não 
damnificarem as construções e plantações proximas.
Art. 34. - As plantações dentro dos terrenos concedidos serão dispostos de maneira a não deteriorarem as 
sepulturas visinhas ou embaraçarem o caminho.
Art. 35. - Todos os concessionarios de terrenos, no recinto do cemiterio, serão obrigados a conservar seus 
jazigos e espulturas no mais completo estado de asseio e limpeza, sob pena de vinte mmil réis de multa.
Art. 36. - Nas sepulturas particulares poderão ser sepultados unicamente os proprietarios, marido e mulher, 
seus ascendentes e descendentes, de modo, porém, que nenhum corpo seja exhumados antes do tempo 
marcado neste regulamento.
Art. 37. - Em caso de morte do proprietario passará a propriedade dos terrenos concedidos a seus herdeiros 
ascendentes e descendentes.
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Art. 38. - O dominio de terrenos de sepulturas particulares é intransferivel e não sujeito a hypothecas ou 
execução, e assim se declarará no titulo de concessão.
Art. 39. - A superficie de terrenos concedidos para sepulturas particulares nunca será menor de onze metros 
quadrados; sendo um metro e dez centimentros para a largura e dous metros e vinte centimetros para o 
comprimento.
Art. 40. -  Fallecendo sem herdeiros o proprietario de uma sepultura particular, reverterá para o cemiterio o 
terreno com as obras existentes, com a obrigação de se fôr a concessão perpetua e houver algum corpo 
sepultado, conservar-se emquanto durar o monumento, e se fôr temporaria durante o tempo da concessão.
Art. 41. - Todas as sepulturas serão numeradas; as sepulturas razas terão um poste de pedra, tijolo ou ferro, 
onde se collocarão os numeros.
Art. 42. - Nenhuma inscrição será posta nas cruzes, pedras sepulturaes, monumentos, etc., sem autorisação do
inspector, que mandará reformar quando entenda que é nociva á moral e á ordem publica, ou que careça de 
correcção, com recurso para a camara.
Art. 43. - Nenhum enterro terá logar sem um attestado que certifique o obito, o qual attestado declarará a 
naturalidade, edade, condição, estado e profissão do finado, a molestia e hora em que falleceu.
Art. 44. - São competentes para dar attestado os medicos, os inspectores de quarteirão dos bairros fóra da 
cidade ou qualquer autoridade, dispensando-se as declarações do art. 43, quando não poderam ser verificadas.
Art. 45. - De cada enterramento cobrará o administrador a taxa determinada na tabella do presente 
regulamento: os incorrentes e pobres serão sepultados gratuitamente, havendo, porém, attestado do parocho 
ou de qualquer autoridade que certificar a indigencia ou pobreza: os attestados o administrador ajuntará ás 
contas que tiver de prestar mensalmente á camara.
Art. 46. - Os livros necessarios para o serviço do cemiterio serão fornecidos pela camara, abertos, numerados, 
rubricados e encerrados pelo presidente.
Art. 47. -  Os livros jamais subirão do archivo do cemiterio, cumprindo aos interessados pedir aos 
administradores as certidões, pagando-lhes os emolumentos que, em caso analogos, cobra o secretario da 
camara.
Art. 48. - No caso de vir a fechar-se o cemiterio, a administração fará exhumar os restos mortaes existentes 
em terrenos de concessão perpetua, e fará collocal-os no novo cemiterio, de modo que se perpetue a memoria 
da pessoa a quem os mesmos restos pertençam: nas concessões temporarias os restos mortaes exhumados 
serão sem distincções collocados no novo cemiterio, salvo havendo pessoa que reclame para collocar, á sua 
custa, em logar distincto. 

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 49. - O cemiterio das acatolicos junto ao cemiterio publico ficará tambem sob a guarda do adiministrador 
deste ficando em tudo quanto lhe seja aplicavel sujeito ao presente regulamento. 
Art. 50. - Fica prohibido o enterramento fóra destes cemiterios publicos da camara: os contraventores serão 
multados em trinta mil réis e soffrerão oito dias de prisão. 
Art. 51. - Approvado pelo poder competente o regulamento, na fórma da lei, este começará a funccionar, e 
cessará o enterramento nos cemiterios antigos. 
Art. 52. - No dia de finados o cemiterio conservar-se-la accessivel desde ás 6 horas da manhã ás 6 da tarde. 
Art. 53. - Todas as infracções do presente regulamento que se derem no recinto do cemiterio e que não tiverem
pena especial, serão punidas com a multa de dez a vinte mil réis, conforme a sua gravidade. 

TABELLA A QUE SE REFERE O PRESENTE REGULAMENTO

De cada terreno de em sepulturas geraes, cinco mil réis. 
Menores de doze annos, tres mil réis. 
De cada carneira por cinco annos, trinta mil réis. 
De cada terreno de dous metros e vinte centimetros de comprido, com um metro e dez centimetros de largura, 
por cinco annos, dez mil réis. 
Cada terreno de dois metros e vinte centimetro de comprido, com um metro e dez centimetros de largo, 
perpetuamente, cem mil réis. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a que o conhecimento e enxenção da referida resolução pertencer, que
a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém. 
O secretario da provincia a faça imprimir, publicar e correr. 
Dada no palacio do governo da provincia de S. paulo, aos vinte e sete dias do mez de março de mil oitocentos e
oitenta e tres. 

(L. S) 

Francisco de Carvalho Soares Brandão. 

Para v. exc. ver, João Maria Rodrigues de Vasconcellos a fez. 
Publicada na secretaria do governo da provincia de S. Paulo, aos vinte e sete dias do mez de março de mil 
oitocentos e oitenta e tres. 

João de Sá e Albuquerque.
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Quais eram os municípios e paróquias do Vale do Paraíba em 1881

Destaca-se que muitos delas perderam seu nome religioso original de quando de sua fundação nos
primeiros séculos do Brasil:

DECRETO IMPERIAL n° 8.113 de 2 I DE MAIO de1881

Divide a provincia de S. Paulo em nove districtos eleitoraes. Attendendo ás disposições da lei n° 3.029 de 9 de
Janeiro do corrente anno, hei por bem decretar:

Art. 3° O 2° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Taubaté e se comporá: do municipio de Santa Izabel,
constituido  pela  parochia  de  igual  nome;  do  municipio  do  Patrocinio,  constituido  pela  parochia  de  Nossa
Senhora do Patrocinio; do municipio de Jacarehy, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de
Jacarehy ; do municipio de Santa Branca, constituido pela parochia de igual nome; do municipio de Caçapava,
constituido, pela parochia de Nossa Senhora Ajuda de Caçapava; do município de S. José dos Campos,
cornprehendendo as parochias de S . José dos Campos e Nossa Senhora da Piedade do Buquira: do
municipio de Taubaté,  constituido pela  parochia de S.  Francisco das Chagas de Taubaté; do municipio da
Redempção, constitui do pela parochia de Santa Cruz do Paiolinho; do município de S. Luiz, comprehendendo
as parochias de S. Luiz do Parahytinga e Nossa Senhora da Conceição da Lagoinha; do municipio de Cunha,
comprehendendo as porachias de Nossa Senhora da Conceicão de Cunha e Nossa Senhora dos Remedios de
Campos Novos; do municipio de S. Bento, comprehendendo as parochias de S. Bento de Sapucahy-mirim e
Santo Antonio do Pinhal; e do municipio do Jambeiro, constituido pela parochia de Nossa Senhora das Dores de
Capivary.

Art°   4°   O  3°  districto  eleitoral  terá  por  cabeça  a  cidade  de  Lorena  e  se  comporá:  do  municipio  de
Pindamonhangaba, constitui do pela parochia de Nossa Senhora do Bom Successo de Pindamonhangaba; do
municipio de Guaratinguetá, comprehendendo as parochias de Santo Antonio de Guaratinguetá e Santa Rita; do
municipio de Lorena, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade de Lorena, Nossa Senhora do
Piquete e Santo Antonio da Cachoeira; do municipio do Cruzeiro, constituído pela parochia de Nossa Senhora da
Conceição do Cruzeiro; do municipio de Queluz, comprehendendo as parochias de S. João Baptista de Queluz e
S. Francisco de Paula dos Pinheiros; do municipio do Bananal, constituido pela parochia do Senhor Bom Jesus
do Livramento  do  Bananal;  do  municipio  de  Arêas,  constItuido  pela  parochia  de  Sant'Anna  de  Arêas;  do
municipio de Silveiras, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Silveiras e Nossa
Senhora da Piedade do Sapé; e do municipio de S. José do Barreiro, constituido pela parochia de igual nome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187



Descrição do Município de São José dos Campos-SP em 1881

A Câmara Municipal de São José dos Campos-SP produziu um texto manuscrito de 11 páginas descrevendo o
município. O texto foi enviado para a “Exposição de História do Brasil” realizada no Rio de Janeiro-RJ em 1881.

Leia aqui:

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/descricao-do-municipio-de-sao-
jose-dos-campos-sp-em-1881/

 

Do Acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Brasil.

 

"O clima da cidade e dos campos é admiravelmente saudavel: é dificil encontrar-se lugar mais saudavel e
clima mais aprasivel, prinicipalmente no inverno;

Se este clima fosse bem conhecido seria hospital da Providencia de São Paulo e de outros."

 

Nota: Foi  mantida  a  ortografia  original.  Várias  palavras  não  ainda  foram  possíveis  de  tradução  e  estão
pontilhadas.

 

S. Paulo

Mun. de S. José dos Campos

Ilmo. Exmo. Sr.

A  Camara  Munnicipal  da  Cidade  de  São  José  dos  Campos  da  Provincia  de  S.  Paulo,  tomando  em  alto
consideração o officio de V. Exa. pedindo varias informações em sessão de 1° de março deste anno resolveo
incumbir ao muito illustrado Dor. Antonio de Castro de Mendonça Furtado, advogado nesta cidade que com os
bons dezejos que sempre teve de servir a causa publica organizou o trabalho que aprezentou a Camara e esta
tem a satisfação de remetter a V. Exa.

Deos guarde a V. Exa.

Paço da Camara Mal (munnicipal) da Cidade de São José dos Campos, 2 de maio de 1881.

MMo Emo Senhor Dor. Benjamin Franklin Ramiro Galvão

M.D. bibliothecario da Bibliotheca Nal (nacional) do Rio de Janeiro.

Francisco P Escobar

Presidente

Bento Emygido de Salles

Secretario
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Informações que a pedido da Illma Camara Munnicipal desta Cidade de São José dos Campos da o Bacharel
Antonio  de  Castro  de  Mendonça  Furtado  ao  Illmo  Senho°  Dor.  Benjamin  Franklin  Ramir  Galvão  Digno
Bibliothecario da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, conforme o seo officio e formulario de 2 de janeiro de
1881.

Provincia de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos

Munnicipio de São José dos Campos

 

 

Aspecto Geral

Do lado do Norte é este munnicipio montanhozo e coberto de matas.

No centro tem as varseas do Rio Parahyba e as ondulações do terreno alto, secco e quase plano, apenas
cortado pelos ribeirões, que descem do Serrote, e que se perdem nas varsêas do Parahyba.

Estes  terrenos  altos  são  extensos  campos,  entremeados  de  capões  e  de  matas  em  toda  a  largura  do
munnicipio.

Ao sul o terreno é montanhozo e coberto de matas.

 

 

Serras

A serra principal é a da Mantiqueira, ao norte do munnicipio, e que serve de divisa com o munnicipio de
Jaguary da Provincia de Minas Geraes.

(Nota: Jaguary é o atual município de Camanducaia-MG).

Deste decorrem vários serrotes, em espinhaços com varios nomes, na direcção do nordeste a sudoeste, vindo
quase até o Rio Parahyba e com informe das prm (primeiras), mas conservando esta principal direcção.

E ao sul, a ramificação do Quebra Cangalhas derivação da Serra do mar, e que se prolonga quase parallela da
Mantiqueira, de Nordeste para sudeste.

 

 

Rios e Lagos

O território é regado por diversos rios: o Parahyba passa por elle duas vezes, a primeira quando do munnicipio
de Parahybuna, se encaminha para a Freguesia da Escada;

(Nota: A Freguesia da Escada é o atual município de Guararema-SP).

e a segunda quando dahi retrocedendo o seu curso, entra nestte, do munnicipio de Jacarehy e o atravessa na
direcção de N.E.,  recebendo na 1° passagem os ribeirões Capívary e Varadôr, e na 2° os rios Jaguary e
Buquira, e os ribeirões Peracici------, Lava-pes, sapé, joão curcino, Tatetuba, Pararangaba e Divisa na sua
margem direita.

(Nota: "entra nestte" quer dizer entra no Município de São José dos Campos-SP vindo de Jacareí-SP; "na sua
margem direita" refere-se à margem direita do Rio Paraíba do Sul).
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Além deste tem o Rio do Peixe que vem da Serra da Mantiqueira, e que é formado pelo Rio das Posses e do
Castello, recebendo no munnicipio os ribeirões - Chico Candido, Ferreira, Rio Manso, Couves, S. Antonio, S.
Barbara, Veanjeor?,........, Cafundó e Roncador, em sua margem esquerda, e Machado e Quina em sua margem
direita.

O (rio) Buquira recebe alem de outros o ribeirão Agua Soca e Bengalas em sua margem direitae os ribeirões
Cachoeira e Antônio Joaquim na sua margem esquerda. 

O rio Jaguary vem de S. Izabel termo de Jacarehy e recebe neste (termo) o rio do Peixe.

O rio Buquira e o Rio do Peixe são rios de Canôas, mas o Jaguary e (o rio) Parahyba podem ser navegados a
vapor.

 

Lagôas:

As lagôas do munnicipio são insignificantes, com tudo citaremos a Lagôa Grande - cabeceiro do (córrego do)
Lavapés, a lagôa do Capm (capitão) Miguell, dos Veados, as 3 lagôas do alto do Rio Comprido, todas ficam nos
taboleiros, em chapadas campestres do munnicipio, e a maior parte d´ellas seccão em alguns annos excepto a
1° lagôa grande.

 

 

(Fauna) 

Coelho, Preá, Capivara, Cotia, Paca, Gato do Mato, Cachorro do Mato, Tatu, Largato, Lebre.

Cobras de várias qualidades:

Cascavel, jaararaca, jacaracuçu, Mutú, Quebraquebra, Coral, Vaipeva?, cobra nova,........, cobra verde.

Quanto a aves e passaros, encontra-se:

Jacutinga,  Jacú guassú,  jacú caca?,  jacú prena?,  macuco,  Inhambú, socós, Papagaio,  Periquitos,  Tucanos,
Araçacy,  Pavão,  saceguera?,  Pomba,  Juruty,  rolas,  Saracura,  Anhassanã,  Saira,  Sabiá-sé,  sabiá-una,
guacheenjapri?,  sabiás  de  várias  qualidades,  Canários,  Pintassilgo,  gatriame?,  Bicudo,  Patativa,  Chupins,
Tangará, Garça, Socco, martinhos, colibris variados,...........

As abelhas silvestres fornecem excellente mel, tais são:

Taiúva, tricimirim?, ....., Mandacaia, jatahy, guaripú, monbaça, quina, cagafogo, arapiça, tapessecí?,........

Entre os aspectos prejudiciaes a lavoura está em 1° lugar a Saúva ou  laranjeira, a.........., as largatas e outros.

Nos rios ha peixe estimados como a Piabanha, Piaba, bagre, piraptinga, Piapara, Cascudo,............. e muitos
outros.

 

 

Historia

A Cidade de S. Jose dos Campos foi fundada pelos padres jesuitas e principiou como aldêa de Indios, e foi
elevada a villa, sem ter capacidade pa (para) sêla pelo Governador o general D. Luiz Antonio de Souza Botelho
Mourão em 1766 segundo uma memoria do general Dr José Arouche de Toledo Rondom, e em 1767, confe.
 (conforme) a noticia raciocinada sobre as  aldêas de indios da Prova. (província) pelo Brigadeiro Machado
Oliveira; ou em 1773, como se infere de um livro de tomada de contas do Conselho, existente no Archivo da
Camara Munnicipal.

(Nota: O que foi fundado pelos padres jesuítas, como em seguida se explica no texto, foi uma aldeia).
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(Nota: No Almanack de 1873 também se fala em 1767, sem, porém, parecerem ter sido descobertos ainda a
documentação da antiga Secretaria de Governo, as correspondências entre o Capitão Mor de Jacareí-SP e o
Governador Morgado de  Mateus) que esclarecem a elevação à vila.

(Nota:  O  Brigadeiro  José  Joaquim  Machado  d´Oliveira  escreveu  várias  obras  sobre  São  Paulo  entre  elas
“Quadro histórico da Provincia de S. Paulo até o anno de 1822”. Estamos procurando este texto dele que fala de
São José dos Campos-SP).

(Nota: Conselho é a denominação medieval das câmaras municipais, as quais só receberam, no Brasil, este
nome de Câmara Municipal a partir da Lei de 01 de Outubro de 1828, conhecida esta lei como "  O Regimento
das Câmaras" pelo qual as Câmaras perdeu o contencioso, não tendo mais juízes).

(Nota: A referência a um livro de contas de 1773 significa que os demais livros de atas de câmara e  os livros
de registro da câmara já estavam desaparecidos em 1881, quando este texto foi escrito).

 

Seja como for, a data de sua elevação a cattegoria de Villa, o certo é, que de aldeamento de Indios passou a
ser villa, sem nunca ter sido freguesia - observação q~ (que) fazem todos os que dão notícia a respeito.

Tambem dade-se por tradição e por vestigios ainda existentes que a primitiva aldêa foi erecta na margem
direita do rio Comprido (divisa deste com o munnicipio de Jacarehy) a 10 km mais ou menos da actual, isto em
eras remotas,  que não se pode precizar, mas que deve ter sido no fim do seculo 16 ou principio do 17.

(Nota: Entenda-se: O Rio Comprido faz a divisa entre São José dos Campos-SP e Jacareí-SP. A sua margem
direita esta no território do São José dos Campos-SP).

 

A Villa chamou-se a principio Villa Nova de São Jose; - depois Villa de São José do Sul, e depois Villa de São
Jose do Parahyba, em com esta ultima denominação foi elevada a cidade pela Lei Provincial n° 27 de 22 de
abril de 1864, a qual foi mudada para a de São Jose dos Campos, pela Lei Provincial n° 47 de 2 de abril de
1871.

(Nota: Como vimos acima estas  denominações da Villa  não existiram. Desconhecia-se a  documentação de
ereção da vila quando fizeram este texto. Sempre foi Vila de São José do Parahyba desde 1767, como vimos,
até passar a ser São José dos Campos-SP por causa de sua homônima mineira, a atual Além-Paraíba-MG.)

 

O Termo foi creado pela Portaria do Governo Provincial em 5 de janeiro de 1854 e por decr. (decreto provincial)
de 18 de janeiro de 1858 foi lhe nomeado o primeiro juiz municipal e de orphãos.

O Termo fez parte da Comarca de Jacarehy ate 1872, e pela Lei (provincial) n° 46 de 6 de abril desse anno
(1872) foi creado a Comarca de S. Jose dos Campos, que abrange este e Termo de Caçapava.

 

Topografia

A Cidade esta situada á 3km da margem direita do Rio Parahyba, em terreno elevado mais de 30 metros acima
do nível dos banhados e dos terrenos firmes, que ao norte vão ate o rio, e onde prospera o bairro de Santa
Cruz que é já um florescente e comerciante arrabalde da cidade.

(Nota: Este Bairro de Santa Cruz é onde a Região de Santana na Zona Norte).

As ruas da cidade são em geral largas e bem alinhadas.

A maior parte das casas são térreas e de má construção, porem já existem algumas solidamente edificadas e
com gosto.

Seos principais edifícios são a Cadêa em cujo sobrado é o Paço da Camara Munnicipal, a qual esta colocada em
um grande e magnifico largo todo arborizado. É talves a melhor deste norte da Provincia.
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(Nota: A Casa de Câmara e Cadeia demolida em +- 1930 ficava dentro da atual Praça Afonso Pena - Ver foto na
História de São José dos Campos-SP, 2° Parte.)

Tem a cidade duas Igrejas: Matriz e Rozário (está em contrução) Cemiterio Publico, Cazinha, matadouro e Paço
publico.

(Nota: 1- A Igreja Matriz Paroquia São José foi reconstruída na década de 1930 e 1940 e continua no mesmo
local.- 2- O Cemitério do Centro "Padre Rodolfo Komorek "é de 1881. Este Cemitério referido no texto da
Câmara Municipal pode ser ainda o que ficava junto a atual Capela de São Miguel, na Rua Floriano Peixoto,
Centro. O Paço Público era dentro da Actual praça Afonso Pena como visto acima. No Século XIX, a Igreja
Matriz de São José, (a paróquia (freguesia) São José era a única da vila e do município até meados do século
xix quando surgiram a Freguesia do Buquira e de São Francisco Xavier), estava em péssimo estado e o Governo
Providencial promulgou leis sobre ajuda à reconstrução da Igreja Matriz.).

(Nota: 2- "Casinha" - Esta palavra aparece nas Posturas da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP do
século XIX).

 

População:

A população do munnicipio conforme o recenseamento de 1871 foi de 12.998 habitantes (excluida a nova Villa
de Buquira que então fazia parte do munnicipio).

Actualmente a população só desta Parochia não pode ser menos de 15.800 habitantes. attendendo para todo o
lapso de tempo e para a grande emigração que para aqui tem vindo.

A população da cidade é actualmente de 19.500 almas e do bairrro Santa Cruz de 525 que perfazem 20.025
habitantes.

(Nota 1: Os dados de população acima são contraditórios).

A cidade tem 10 ruas e cinco largos com 352 casas e Sta Cruz tem 141 casas.

 

Agricultura:

A lavoura do munnicipio consiste principalmente em caffé, algodão, canna de assucar, mandioca, feijão, milho,
arroz e fumo.

Também se cultiva fructas tais como: laranja, lima, pecego, figos, uvas, marmellos, bananas, abacate, ananaz,
abacachis, melão, melancia, cidra, aboboras... e pode-se (dizer) que em geral são excellentes.

 

Criações:

A criação de gado vacum, cavallos,......, cabrino e suíno, é insiginificante, não, não há para exportação, e nem
bem para o consumo. 

 

Pesca:
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A pesca dá apenas para o consumo.

 

Salubridade:

O Munnicipio é geralmente salubre e não consta haver molestia reinante, mas o clima da cidade e dos campos é
admiravelmente saudavel: a sua altura media, viração conste.  (constante) e  a  sequidão da athmosphera,
concorrrem mto para isso; é dificil encontrar-se lugar mais saudavel e clima mais aprasivel, prinicipalmente no
inverno;

nem a variola consta (em tempo) algum ter grassado no munnicipio salvo alguns casos isolados de pessôas que
trouxerão-na de fora; e o tipho é rarissimo se não ignorado.

Se este clima fosse bem conhecido seria hospital da Providencia de São Paulo e de outros.

 

Mineirais:

Consta com certeza haver ouro no rio do Peixe.

Diz se tambem que uma mina de carvão de pedra deve atravessar o munnicipio mas nada ha de positivo a
respeito.

Consta tambem haver grande jazida de........... no rio do Peixe, no morro dos Coqueiros.

A pedra de construcção e o barro de olaria só  ..  conmuns;  mas nas imediações da ciddade ha ......  em
abundancia e esta é escassa. só temo-la em abundancia a distancia de 6km.

 

 

Madeira:

O Munnicipio é riquissimo em madeiras de construcção e marcenaria.

As principais são:

Canellas de varias qualidades, (i) peroba, jequetibá, jacarandá, (oleo) pardo e vermelho, massaranduba, cedro,
canjarana, Bacuhy, guacá, jatahy, Seguraty, guaraité de tres qualidades, ........ de tres qualidades,............,
Camapiotuba, Balsamo, Limoeiro, .............,.........

 

 

Fructas Silvestres:

Guacá,  goiaba,  aracá,.......  guariroba,............,  jaboticaba,  maracaju,  ........,  ........,  jatahy,  ingá,
guacapary, ...............

 

 

Animais Silvestres:
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Anta, Catete, .............., Veado pardo e...........................

 

 

Industria Fabril:

A industria fabril consiste principalmente no beneficio do café. Ha para este fim varias machinas mais ou menos
aperfeiçoadas, movidas por agua e vapor, entre estas existem 22 sendo 3 na cidade e Bairro Santa Cruz.

(Nota: O Bairro Santa Cruz é onde hoje é a Região do Santana, na Zona Norte).

Tambem se fabrica aguardentes, (alguma para exportação), pouco assucar, rapaduras e farinha de milho e de
mandioca para consumo e alguma para exportação.

(Nota: o termo "exportação" aqui parece se referir a vender para outros municípios e não para outros países).

 

 

Commercio:

O principal commercio de exportação é o cafe, alguma farinha de mandioca arroz, agôardente, e também
madeiras.

(Nota: Como dito acima, trata-se de exportação para outros municípios e não outros países).

A  importação  consiste  em  sal,  assucar,  farinha  de  trigo,  ferragem,  vidros,  louças,  pannos,  algum  gado,
toucinho, carne secca, e outros objectos de fabricas estrangeiras e nacionais.

 

 

Instrucção:

Para a instrucção primmaria ha 10 escholas publicas,  sendo 7 do sexo masculino e 3 do sexo femminino, na
cidade e arrabalde de S. Cruz (Bairro de Santana) há 7 escholas, e um mais do sexo masculino foi decretada
(pelo governo da Provincia de São Paulo) este anno para a cidade.

(Nota: Não se trata de escolas com várias salas como hoje em dia).

Existe tambem um collegio particular em que se dá instrucção secundária.

 

 

Divisão Ecclesiastica:

Pertence o munnicipio a Diocese de São Paulo, e tem só uma parochia á da Cidade, ignorando a data de sua
ereccção.

(Nota: Hoje se sabe que foi em 1769 a criação da freguesia).

 

 

Obras Publicas:

194



Cadeia  e  Camara  Munnicipal,  casinhas  em Mercado,  Matadouro  publico,  um Paço  Munnicipal  e  Cemiterio
publico.

(Nota: Naquele tempo na Casa e Câmara e Cadeia (mencionada acima) é que funcionava a administração
municipal. Como é dito acima no ítem Topografia, o Paço Municipal era no andar de cima da Cadeia. A Casa de
Camara e Cadeia era no interior da atual Praça Afonso Pena).

 

 

Curiosidades Naturais:

Não as ha q valhão a penna mencionar-se.

(Nota: A vista do Banhado, hoje, é considerado cartão postal).

 

 

Distancias:

Dista esta cidade da capital da Provincia pella via ferrêa do Norte 109km; e da capital do Imperio, pelas vias
ferreas do Norte e D. Pedro 2° 387 km e 552m, e das cidades mais vizinhas - Jacarehy 17km e Caçapava
22km.

 

 

 

S. José dos Campos, 28 de abril de 1881

P.S. Para mais detalhes pode-se consultar o Almanak de S. Paulo de 1881 pag.153 e seguintes.

(Nota: Ler este Almanack aqui: ).

Antonio de Castro e Mendonça Furtado.

Está conforme orginal, digo, original ao que me reporto.

São José dos Campos, 2 de maio de 1881.

Bento Emygdio de Salles.

Secretario da Camara Mal. (municipal).

 

 

 

 

 

O PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
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Ginásio Estadual, (atual 6° a 9° série), não tinha em São José dos Campos-SP, e, nem em nenhum outro
município paulista, exceto São Paulo-SP, Campinas-SP e Ribeirão Preto-SP Taubaté-SP e Tatuí-SP, até 1930:

 

Lei nº 181, de     18/08/1893  

AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO A ENTRAR EM ACORDO COM O GOVERNO FEDERAL, PARA CONVERTER O
CURSO ANEXO PA FACULDADE DE DIREITO, DESTA CAPITAL, EM GINÁSIO DO ESTADO.

Decreto nº 284, de     14/03/1895   

CRIA UM GINÁSIO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP.

Lei nº 1.045, de     27/12/1906   

CRIA UM GINÁSIO EM RIBEIRÃO PRETO-SP, COM O MESMO PROGRAMA DO DA CAPITAL.

Lei nº 2.017, de     26/12/1924   

CRIA GINÁSIOS EM TAUBATÉ-SP E TATUÍ-SP.

Por isso, NÃO era considerado atraso não possuí-los.

São Paulo,  Campinas-SP  e  Ribeirão  Preto-SP é que eram consideradas "cidades muito  adiantadas,  ricas  e
progressistas por causa do Café". 

-SP

Foto do Primeiro Grupo Escolar de São José dos Campos-SP

 Anuário Escolar do Estado de São Paulo de 1908
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Século XX

 

 

Leia aqui o ALMANAQUE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP PARA O ANO DE 1905

 

 

 

 

Um livro que relata as lembranças de alguns dos migrantes que construíram São José dos Campos-SP no
Século XX
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https://uberabagenealogia.files.wordpress.com/2013/09/1208438099-almanaque-1905.pdf


População de São José dos Campos-SP no Século XX e XXI

1920 – 30.681

1940 – 36.279 (Inclui Buquira, atual Monteiro Lobato-SP)

1950 – 44.804

1960 – 76.994

1970 – 146.612

1980 – 285.587

Nota: Em virtude da Revolução de 1930, não houve censo naquele ano. 

População de São José dos Campos-SP, do Estado de São Paulo, do Brasil, em 1991, 2000 e 2010

1991 442.370 31.588.925 146.825.475

    

2000 539.313 37.032.403 169.799.170

    

2010 629.921 41.262.199 190.755.799

 

Região do Vale Paraíba: Censos de 1940 até 2010

http://www.jornalolince.com.br/2013/ago/panopticum/5205-em-1939-o-vale-do-paraiba-era-assim
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Na  República  Velha,  no  Brasil,  1889-1930,  cada  um  dos  20  estados  tinha  sua  própria  organização
administrativa municipal  e  judiciária  locais (juízes  municipais  que vieram do Império  e foram extintos em
épocas diferentes nos estados, e códigos de processo próprios) regidos por legislação estadual.

Esta organização administrativa municipal variava de estado para estado (conselhos, câmaras, intendentes,
prefeitos).

Em 1905, na época deste almanaque abaixo, as câmaras municipais ainda governavam os municípios paulistas.

 

A Organização Política Municipal no Estado de São Paulo na República Velha:

Surge o Intendente no Estado de São Paulo

A Lei Estadual Paulista n º 16, de 13/11/1891, define a separação de poderes entre a Câmara Municipal e o
Conselho de Intendência, cabendo a esse o Poder Executivo, e ao primeiro o Poder Legislativo, e, organiza os
municípios paulistas:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1891/lei-16-13.11.1891.html

Foi regulamentada pelo DECRETO N°. 86, DE 29 DE JULHO DE 1892:

h  ttp://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1892/decreto-86-29.07.1892.html  

Surge o Prefeito Municipal no Estado de São Paulo

Pela Lei Estadual Paulistanº 1.038, de 19/12/1906, todos os 171 municípios do Estado de São Paulo, então
existentes, passaram a ter um PREFEITO MUNICIPAL.

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1906/lei-1038-19.12.1906.html  

A Lei paulista 1.038/1906, acima citada, foi regulamentada, pelo Decreto nº 1.454, de 05/04/1907, e, alterada
pela Lei nº 1.103, de 26/11/1907, regulamentada pelo Decreto nº 1.533, de 28/11/1907, pela Lei nº 1.211, de
13/10/1910 e pela Lei nº 1.392, de 10/12/1913. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1907/decreto-1454-05.04.1907.html

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1907/lei-1103-26.11.1907.html

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1907/decreto-1533-28.11.1907.html

A figura do Prefeito Municipal, surgiu apenas, no final do Século XIX, em algumas vilas e cidades brasileiras.

Em Portugal, nunca existiu, e, não existe o "Prefeito Municipal".

No município de São Paulo-SP, depois de vários anos em que fora governada por intendentes municipais, o
primeiro prefeito municipal foi o Conselheiro Antônio da Silva Prado (1899-1911), eleito pela Câmara Municipal,
e, o primeiro prefeito municipal eleito pelo povo foi o Doutor Washington Luís Pereira de Souza, que foi reeleito,
para o seu segundo mandato, em 30 de outubro de 1916, através de eleições diretas. 
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A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP EM 1905

As eleições municipais no Estado de São Paulo, até 1930, aconteciam em 30 de outubro.

O mandato dos vereadores era de 3 anos, em 1905.

Todos os membros da administração municipal  de São José dos Campos-SP eram das mais conceituadas,
respeitadas e tradicionais famílias do município.

Não se fala do intendente municipal que já deveria existir.

O número de cargos e funções públicas era diminuto.
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Páginas do Almanach de São José dos Campos-SP de 1905
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O Estadista RUI BARBOSA "coberto de flores" em São José dos Campos - 1909

A nova linha de Trem, e, a nova Estação de Trem

Em 15 de dezembro de 1909, a cidade parou para receber, e, saudar, na antiga Estação de Trem, na atual
Sabesp,  na  atual  Rua  Euclides  Miragaia,  o  candidato  a  Presidente  da  República Dr.  Ruy  Barbosa  ,   que os
paulistas apoiavam, na "Campanha Civilista".

O Edifício principal da antiga estação de trem ficava exatamente onde hoje é a Faculdade de Direito da Univap
e foi posteriormente uma escola primária.

Cena parecida só aconteceria, em 29 de outubro de 1930, quando o Dr. Getúlio Dorneles Vargas, foi saudado,
em várias estações de trem, no Vale do Paraíba, quando rumava para o Rio de Janeiro, para tomar posse, em 3
de novembro de 1930, como Chefe do Governo Provisório da Revolução de 1930.

NOTA: O Antigo Leito desativado da EFCB subia da atual Vila Guarani, passava pelo atual Paço Municipal,
Câmara dos Vereadores, por onde, hoje, é a Favela da Santa Cruz, passava atrás da Santa Casa, ao lado da
Fábrica  de Louças do  Eugênio  Bonádio,  em frente  ao  Sanatório  Vila  Samaritana,   (UNIVAP),  e,  depois  da
Estação de Trem, descia a atual Rua Borba Gato.

O antigo traçado (leito) da EFCB em São José foi desativado em 1924.

Naquele tempo, devido aos inúmeros acidentes,  a Estrada de Ferro Central  do Brasil  era conhecida como
a Ferrovia da Morte, pelos seus trágicos e frequentes acidentes.

A nova linha passava onde é seu trecho atual até a Vila São Paulo, dali passava no Banhado, seguindo para
onde é hoje a nova avenida ao lado do Shopping Colinas.

Este trecho que passava pelo Banhado, também foi abandonado, no final da Década de 1980. 

E,  na década de 1990,  depois de 110 anos, deixou de circularem trens de passageiros em São José dos
Campos-SP.

 

A Antiga Estação de Trem onde o Dr. Rui Barbosa parou, em dezembro de 1909, para ser aplaudido pelos
joseenses 

A Estação de Trem ficava "um pouco distante da cidade", pois a cidade não chegara ainda até perto da Estação
de Trem (ver abaixo)
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 Decreto nº 15.578, de 26 de Julho de 1922

Approva o traçado da variante de São José dos Campos, no ramal de São Paulo da Estrada de Ferro Central do
Brasil.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que propoz a directoria da Estrada de
Ferro Central do Brasil,

DECRETA:

     Artigo unico. Fica approvado o traçado da variante de São José dos Campos, da estaca 0 á estaca 356,
comprehendida entre os Kilometros 386.860 e 392.327, do ramal de São Paulo, da Estrada de Ferro Central do
Brasil,  de  accôrdo com as plantas que com este  baixam rubricadas  pelo  director  geral  do  Expediente  da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1922, 101º da Independencia e 34º da Republica.

EPITACIO  PESSÔA
J. Pires do Rio

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 28/07/1922

Publicação:

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/7/1922, Página 14380 (Publicação Original)
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No livro "Excursão Eleitoral pelo Estado de São Paulo" é registrado que o Dr. Rui Barbosa foi saudado pelo
Promotor Público Dr. Francisco Rafael de Araújo e Silva, e, que a "Banda Euterpe Santanense" executou o Hino
Nacional Brasileiro, e, é assim, descrito, o entusiasmo do povo joseense:

"Às 5:30, silvou, na subida do (Córrego) Lavapés (hoje canalizado, na atual Avenida Teotônio Vilela), a
máquina comboiando o (trem) especial que conduzia a São Paulo, o Conselheiro Rui Barbosa."

"Um frêmito de contentamento e de agradável emoção agitou a multidão que prorrompeu em vibrantes e
entusiásticos vivas ao eminente brasileiro."

"Sua Excelência foi coberto de flores por um grande número de meninas trajadas de branco, postadas
em alas na plataforma."

"Durante os cinco minutos de demora do especial na estação desta cidade, a aclamação ao candidato civilista
não se interromperam por um instante sequer até que o trem partiu conduzindo o ilustre itinerante saudado
por vivas patrióticos levantados à sua personalidade emérita por milhares de vozes que se agitavam num
burburinho indescritível de satisfação e contentamento vitoriando sempre e mais o preclaro compatrício.? 

O Candidato a Presidente da República Dr. Ruy Barbosa

Nota: O referido livro "Excursão Eleitoral" é uma colectânia de discursos eleitorais proferidos, no Estado de São
Paulo, pelo Dr. Rui Barbosa, na campanha presidencial civilista de 1909-1910.

Candidatou-se a Vice-Presidente da República apoiando o Dr. Rui Barbosa, o Presidente do Estado de São
Paulo, o Dr. Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, que era um migrante nordestino.

Naquela época, ao contrário de hoje, os candidatos a Presidente da República eram capazes de redigirem
longos e elaborados discursos, e, de lê-los ao público.

Existe também o livro "Excursão Eleitoral por Minas Gerais e pela Bahia", da mesma Campanha Civilista.
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O Doutor Francisco Raphael de Araújo e Silva, por décadas, promotor público em São José dos Campos-SP,
que, em 15/dez/1909, saudou o Doutor Rui Barbosa, candidato a presidente da República do Brasil.
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Um habitante típico de São José dos Campos-SP no início do Século XX

Monteiro Lobato, que passava por São José dos Campos-SP para ir para São Paulo, morou na Fazenda Buquira,
na Vila Buquira, há pouco desmembrada de São José dos Campos-SP. Monteiro Lobato cruzava o Rio Paraíba do
Sul para ir também para Taubaté-SP, e, às suas margens, conheceu o caipira caboclo Jeca Tatu:

Caracterizou assim o caipira caboclo, "um piraquara do Paraíba", (morador ribeirinho ao Rio Paraíba do Sul), no
conto "Urupês":

 "A Verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas
entre o estrangeiro recente e o aborígine de tabuinha em beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de
evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé. Pobre Jeca Tatu! Como é bonito no
romance e feio na realidade! Jeca Tatu é um Piraquara do Paraíba, maravilhoso epitome de carne onde se
resumem todas as características da espécie. O fato mais importante da vida do Jeca é votar no governo.

A modinha, como as demais manifestações de arte popular existente no país, é obra do mulato, em cujas veias
o sangue recente do europeu, rico de ativismos estéticos, borbulha d?envolta com o sangue selvagem, alegre e
são do negro.

O caboclo é soturno. Não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão o cateretê aladainhado. O caboclo é o
sombrio Urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso das grotas. Bem ponderado, a causa principal da
lombeira do caboclo reside nas benemerências sem conta da mandioca.

Talvez sem ela se pusesse de pé e andasse. Mas enquanto dispuser de uma pão cujo preparo se resume no
plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca não mudará de vida.

O vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e diques o
holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa joia de esforço, é que ali nada o favorecia!"

O piraquara do rio Paraíba do Sul ainda existe.

Foi estudado e retratado, em 2002, por Camila Hayashi, Karina Müller e Noêmia Alves, no livro "Nas Margens
do Paraíba, Vida, histórias e crenças dos habitantes da beira do rio Paraíba do Sul". Mantém ainda a preferência
pela mandioca: "Hoje dá até pra se plantar aqui. Milho, mandioca", diz o piraquara Benedito Grabriel.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ NO INÍCIO do SÉCULO XX
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Descrição extremamente positiva da Zona Urbana 

Almanach Lambert de 1911

Bem diferente das "Cidades Mortas" de Monteiro Lobato

O Grupo Escolar como um dos primeiros a existirem no interior do Estado de São Paulo

A Estação de Trem "um pouco distante da cidade" ficava onde, hoje, é a Univap, na atual Rua Euclides Miragaia

A administração visionária do estadista Coronel João Alves Cursino trouxe para a cidade uma raridade para a
época:

A Iluminação Pública Elétrica, e, já se projetava a rede de esgoto; benefício, que, 100 anos depois, em 2014,
muitas localidades no Brasil, ainda não possuem.

Uma descrição de São José dos Campos-SP em 1911 

O Cine Theatro São José, hoje Biblioteca Municipal, e o Grupo escolar, (hoje demolido, e, que era de
propriedade do Benemérito Cidadão Bertholino Leite Machado), eram considerados "excelentes edifícios"
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A Estação de Trem distante da cidade ficava onde hoje é a SABESP na Rua Euclides Miragaia

A última grande obra do Coronel Cursino antes de ser derrubado pela Revolução de 1930 foi o edifício da Escola
Normal, que depois foi Câmara Municipal

Seu túmulo foi derrubado em 2011 - nem sua memória se preserva mais

 

 

O referido, acima, Theatro São José  , rescém inaugurado, segundo o Almanach Lambert  

A data em sua fachada é 1908, porém a data pode ter sido colocada mais tarde;

Não se sabe se foi um Cinematógrapho desde sua inauguração, porém é certo que era cinema em 1931 como
se vê nos anúncios abaixo;

Na década de 1940, tornou-se o Paço Municipal, (Prefeitura Municipal), estando fechadas, no Estado Novo, as
Câmaras Municipais;

Depois de reaberta as Câmaras Municipais em 1947, foi Câmara Municipal, também, até 1967.

Esse edifício foi restaurado, segundo suas características originais, e, hoje, abriga a Biblioteca Municipal de São
José dos Campos-SP
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 Anúncios, na Folha Esportiva, em 1931, de filmes de Harold Lloyd e de Gary Cooper a serem exibidos no
Theatro São José
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O grande historiador joseense Dr. Geraldo Marcondes Cabral, na década de 1980, publicou, nos jornais de São
José dos  Campos-SP,  vários  artigos  narrando as  obras  da  Câmara  Municipal  do  município,  os  progressos
urbanos, a partir das atas de câmara que sobreviveram. (a partir de 1913).
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 Na década de 1910,  surge a segunda ponte  sobre  o Rio  Paraíba,  uma ponte  metálica  de  80 metros de
comprimento, obra prima da engenharia da época, ligando o centro da cidade e o Bairro de Santana à Zona
Norte do município e a Minas Gerais.

Esta ponte é hoje a passarela que liga o Bairro de Santana ao Bairro Alto da Ponte.

De ambos os lados da passarela, está a Rua Rui Barbosa, antiga saída da cidade rumo ao norte e a Minas
Gerais. Hoje, como há uma passarela no local, muitos não entendem porque há Rua Rui Barbosa dos dois lados
do Rio Paraíba.

Em 1961, inaugurada a nova Ponte Minas Gerais sobre o Rio Paraíba do Sul.

A velha ponte foi elogiada, como muito moderna, em 1917, no "Primeiro Congresso Paulista de Estradas de
Rodagem," que teve as suas atas publicadas em livro homônimo.

 

Primeira ponte sobre o Rio Paraíba, construída em 1912, obra clássica de engenharia, hoje passarela

Os automóveis e caminhões eram muito poucos e pequenos, e, as pontes muito estreitas para os padrões
atuais
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O Governo Municipal de São José dos Campos-SP em 1911

 Prefeito Municipal, Presidente da Câmara, subprefeitos, vereadores, e, demais servidores públicos, em uma
época na qual o número de servidores públicos era diminuto 

Não é mencionado o venerando Coronel Constanzo De Finis, grande prócer político daquela época

A política do Coronel João Cursino só seria derrubada na Revolução de 1930

Não se separava, naquela época, ainda, a administração e o Prefeito Municipal, da Câmara Municipal

Os Líderes de São José dos Campos-SP eram das principais e mais tradicionais famílias do município:

Cursino, Guedes, De Paula, Leite, Pinto, Freitas, Machado, Monteiro, Vasconcelos e Saes;

Na época, a política era levada a sério
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A Gripe Espanhola em São José dos Campos-SP

O Correio Paulistano de 20/jan/1919 informa que continuarão suspensas as aulas no Grupo Escolar Olympio
Catão porque a gripe ainda não estava extinta no município.
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As Estradas de Rodagem

A inauguração, em 1924, da primeira Estrada de Rodagem que atravessava o Vale do Paraíba deu novo impulso
à região, a atual Estrada Velha.

Antes da existência da Estrada São Paulo-Rio,  viajar de automóvel  da Cidade de São Paulo até a Capital
Federal, a Cidade do Rio de Janeiro, era coisa de aventureiros adeptos do Rally.

O único que teve esta coragem foi o Conde Landsdorff, em 1908, em aventura de quase um mês, por trilhas,
quando mostrou, ao mundo, porque o Brasil era um dos países mais atrasados e subdesenvolvidos do mundo.

A "loucura" do Conde Landsdorff foi cuidadosamente estudada pelo sócio do Automóvel Clube de São Paulo, e,
Secretário da Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Washington Luís Pereira de Souza.

Obra clássica de engenharia, estrada pioneira e eixo central do desenvolvimento do Brasil, e, marco da entrada
do Brasil no Século XX, a Estrada São Paulo-Rio foi assim descrita do PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO de 1949,
pouco antes da construção da Via Dutra, (que seria a BR-2):

"Indicamos para a Radial número um, (BR-1), a Estrada Rio-São Paulo, que, ligando os dois maiores centros da
vida brasileira, pode ser considerada a base de todo o nosso sistema rodoviário.

A seguir, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, vem a numeração das outras rodovias partindo do
Rio de Janeiro."

 

Nota: A Estrada começou a ser construída em São Paulo, mas, como a Cidade do Rio de Janeiro-RJ era a
capital federal do Brasil, seu nome acabou invertendo-se para Estrada Rio-São Paulo.

O Presidente do Estado de São Paulo, Dr. Washington Luís, construiu a Estrada São Paulo-Rio, que ligou a
capital paulista a Bananal-SP, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro; obra que foi concluída em 1924.

Em 1928, já como Presidente da República, concluiu o trecho desta estrada até a cidade do Rio de Janeiro. 

Naquele tempo, ia-se de São Paulo ao Rio de Janeiro passando por Bananal-SP, e, pelo Vale do Paraíba Paulista
Histórico. 

Essa estrada ainda existe no trecho paulista, com diversas denominações como SP-62, SP-64, SP-66 e SP-68,
e, é conhecida, atualmente, como "A Estrada Velha".

Na área urbana de São José, a Estrada Velha é hoje a Rodovia Geraldo Scavone, a SP-66, as avenidas Heitor
Villa Lobos, Samuel Wainer, Juscelino Kubistschek, e, a Avenida Pedro Friggi.

Da Avenida Pedro Friggi, segue para o atual Jardim das Flores, e, o Distrito de Eugênio de Melo, seguindo, dali,
para Caçapava-SP.

A Estrada São Paulo-Rio (depois chamada Estrada Velha Rio-São Paulo) no trecho de São José dos Campos-SP
era moderna em um aspecto até pelos padrões de hoje porque passava distante do centro urbano.

Para se chegar a ela, era preciso andar dois quilômetros passando o antigo leito da EFCB seguindo quase pela
estrada que ia para a fazenda Serimbura (depois rua Serimbura, atual Av. Nove de Julho)  para chegar a
Estrada Rio-São Paulo (hoje este trecho da Estrada Velha chama-se Avenida Heitor Villa Lobos que por muitos
anos chamava-se Estrada Velha Rio-São Paulo).

O mesmo foi feito com a via Dutra, também construída longe do centro urbano; depois foi que a cidade cresceu
e alcançou e ultrapassou a Via Dutra.

Estradas e rodovias longe dos centros urbanos evitam congestionamentos e mistura do transito local com o
transito intermunicipal; permite posteriores alargamentos da rodovia e construção de grandese comércios e de
grandes indústrias às suas margens.
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A Estrada Velha, em São José dos Campos-SP, na altura da atual Vila Ema, na atual Avenida Heitor Villa Lobos 

À direita da foto, aparece o Laticínios Vigor; demolido na década de 1990

Ao fundo, a antiga Fazenda Serimbura
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As Obras rodoviárias que trouxeram o Progresso ao Vale do Paraíba Paulista:

As primeiras obras rodoviárias do Governo do Dr. Washington Luís, (1920-1924), foram no Vale do Paraíba.

Na sua mensagem anual, em 1923, o Doutor Washington Luís mostra como melhorou os transportes no Vale do
Paraíba devido à sua prioridade:

Governar é Abrir Estradas:

Já começou também a estabelecer ligações terrestres do litoral norte com o Vale do Paraíba.

"Já fez o caminho, por cavaleiros, tropas e pedestres entre Ubatuba e São Luís do Paraitinga, de onde se vai a
Taubaté, por automóveis em duas horas, sendo que na subida da serra, em 9 quilômetros, encontrou-o todo

revestido de lajeões, serviço de há mais de 50 anos cuja restauração foi fácil."

Fez também a ligação de caminho idêntico, entre São Sebastião e Caraguatatuba, e, vai atacar, nas mesmas
condições, o que desta cidade vai a Paraibuna, cidade que já se comunica por automóveis em duas horas com

São José dos Campos e Jacareí.

Visionário,  e,  vivendo  à  frente  de  seu  tempo,  o  Dr.  Washington  Luís  foi  o  primeiro  estadista  brasileiro
a compreender a importância de se abrir estradas de rodagem, e, assim definiu a importância das estradas de
rodagem em um discurso  antológico,  na  Assembleia  Legislativa  paulista,  na  época,  chamada Câmara  dos
Deputados do Estado de São Paulo, em 1912:

 

As estradas aproximam os centros produtores dos centros consumidores, valorizam as terras que atravessam,
tornam baratos os produtos que exploram e trazem a facilidade de comunicação para correios e escolas!

O Estadista visionário Dr. Washington Luís Pereira de Souza, Benfeitor do Vale do Paraíba Paulista 

Inaugurou a "Estrada Velha", as ligações com o litoral, e, em 1924, o Sanatório Vicentina Aranha

 Governou o Estado de São Paulo, de 1920 a 1924

 Por sua clareza na compreensão da importância das Estradas de Rodagem, recebeu o apelido de ESTRADEIRO

Os governadores de São Paulo continuaram esta tradição, e, hoje, São Paulo é o estado mais desenvolvido do
Brasil, graças às suas estradas
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 UM ANO DEPOIS DE INAUGURADA A ESTRADA VELHA LEVAVA-SE AO MENOS 4 DIAS DE AUTOMÓVEL PARA IR
DA CIDADE DE SÃO PAULO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO, passando pelo Vale Histórico.

RECORDE DE 1925 - 4 dias
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 AS PRIMEIRAS FÁBRICAS  - A Década do Progresso

Na década de 1920, chamada a "Década do Progresso" de São Paulo, a Década do Dr. Washington Luís, surgem
as primeiras unidades industriais em São José dos Campos-SP:

- A Fábrica de Louças Santo Eugênio, a mais antiga fábrica de São José dos Campos-SP, fundada por Eugênio
Bonádio.

-  Os  Laticínios  Vigor,  localizado  na  Estrada  Velha  Rio  São  Paulo,  na  Vila  Ema,  onde  hoje  estão  prédios
residenciais,

- A Cerâmica Paulo Becker, localizada em uma grande baixada próximo a atual Embraer,

- A Tecelagem Parahyba, inaugurada em 1923, criada por portugueses, e, tocada por Olívio Gomes, e, depois,
continuada pelos filhos Clemente e Severo Gomes, e,

- A Cerâmica Weiss, em Santana.

Nenhuma destas  fábricas  pioneiras  existe  atualmente,  e,  somente  os  prédios  da Cerâmica Weiss  e  os  da
Tecelagem Parahyba ainda não foram demolidos.

O Velho Bonádio, (*03/04/1872), fundou a primeira fábrica da Cidade em 1921, a Cerâmica Santo Eugênio;
faleceu em 01/jun/1924, e seus filhos tocaram a fábrica.

A entrada da Fábrica de Louças Santo Eugênio ficava no final da Rua Humaitá, e, dava fundos para a Estrada de
Ferro Central do Brasil, cujo ramal foi desativado naquele ano de 1924.

A Fábrica de Louças Santo Eugênio ocupou o quarteirão hoje formado pelas ruas Eugênio Bonádio, Machado
Sidney, Euclides Miragaia e a Avenida Dr. Nelson D´Ávila. 

Eugênio Bonádio, italiano, foi o primeiro gerente de fábrica de louças do Brasil. Foi gerente em Pedreira-SP e
em Jundiaí-SP. A fábrica que ele montou estava sendo disputada por São José dos Campos-SP e Capaçava-SP.
Graças aos esforços do Coronel João Alves Cursino, líder político de São José dos Campos-SP, e, do dr. Pedro
Rachid, presidente da Associação Comercial e Indústrial, a fábrica veio para São José dos Campos-SP e foi
inaugurada em 1921. Foi fechada em 1973.

Duas de suas filhas casaram-se com 2 irmãos da família Becker.

As filhas de Eugênio Bonádio eram desenhistas de seus objetos de louças, e ensinaram os beckers..

O  alemão  imigrado  para  o  Brasil,  Paulo  José  Becker,  (*13/mar/1879),  faleceu  em 12/jun/1945,  e,  seus
herdeiros terminaram por fechar a Cerâmica Paulo Becker. Seu neto, o Dr. João Batista Macedo Becker foi
professor do Instituto de Ciência e Tecnologia, o ICT-UNESP de São José dos Campos-SP.

Os Weiss, vindos do Rio de Janeiro-RJ, que fundaram, no tempo da Segunda Guerra Mundial,  a Cerâmica
Weiss.

Nota: Severo  Fagundes  Gomes,  da  Tecelagem Parahyba,  chegou  a  ser  ministro  de  estado  e  senador  da
República.
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A Ajuda do Governo do Estado para a Construção do maior sanatório de São José
dos Campos-SP

Na década de 1920, a Década do Progresso, o Governo do Estado de São Paulo beneficiou, através de uma
lei e um decreto, o Sanatório Vicentina Aranha, disponibilizando um total de 200 contos de réis:

 

. Lei nº 1.769, de     31/12/1920  

CONCEDE O AUXÍLIO DE 200:000$000, AO SANATÓRIO DE TUBERCULOSOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP.

 

Decreto nº 3.334, de     08/04/1921  

ABRE À SECRETARIA DA FAZENDA E DO TESOURO UM CRÉDITO DE RS. 200:000$000, PARA AUXÍLIO ÁS
OBRAS COMPLEMENTARES DO SANATORIO PARA TUBERCULOSOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

 

 

 

 

 

A Ajuda do Governo Federal em 200 contos de réis para o Sanatório Vicentina Aranha.

DECRETO FEDERAL N° 15.903, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1922

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 200:000$,  para pagamento do
auxilio concedido á Santa Casa de Misericordia de S. Paulo, para completar a installação de um
hospital para tuberculosos, no municipio de S. José dos Campos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,  resolve abrir  ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores o credito de 200:000$, para pagamento do auxilio concedido, nos termos do art. 22 do decreto n.
4.555, de 10 de agosto de 1922, á Santa Casa de Misericordia de S. Paulo, para completar a installação de um
hospital para tuberculosos no municipio de S. José dos Campos.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1922, 101º da Independencia e 34º da Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES

João Luiz Alves.

 

 

O DPL, Decreto do Poder Legislativo (Federal), n° 4.555, art. 22 citado, de 10/ago/1922 dizia:

Provê as despesas publicas (da União) no exercicio de 1922

Art. 22. O Governo poderá conceder o auxilio de 200:000$ ás instituições privadas de beneficencia, ou aos
governos estaduaes e municipaes, para installar ou completar installações de hospitaes geraes, destinados á
assistencia gratuita de tuberculosos.

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=47047&tipoDocumento=DPL&tipoTexto=PUB
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A LINHA DE TRANSMISSÃO DA SÃO PAULO LIGHT

E, em 1929, é que foi desapropriada, a faixa de terrenos com as torres de energia, que cruzam o Vale do
Paraíba Paulista:

Decreto Estadual Paulista nº 4.618, de     17/07/1929  

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, A FIM DE SEREM DESAPROPRIADOS PELA -THE SÃO PAULO TRAMWAY,
LIGHT & POWER COMPANY, LIMITED-, TERRENOS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
CAÇAPAVA, TAUBATÉ, PINDAMONHANGABA, GUARA ...

 

 

 

DECRETO ESTADUAL PAULISTA N. 4.618, DE 17 DE JULHO DE 1929 

Declara de utilidade publica, afim de serem desapropriados pela «The São Paulo Tramway, Light  & Power
Company,  Limited»,  terrenos  situados  nos  municipios  de  S.  José  dos  Campos,  Caçapava,  Taubaté,
Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira, Jatahy e Queluz. 

O doutor Julio Prestes de Albuquerque, Presidente do Estado de São Paulo, attendendo ao que lhe representou 
o Secretario de Estados dos Negocios da Viação e Obras Publicas, com fundamento na lei n. 2109, de 29 de 
Dezembro de 1925 e usando da attribuição que lhe confere o 'artigo 2.°, da lei n. 57, de 18 de Março do 1836, 
Decreta: 
Artigo unico - São declaradas de utilidade publica, afm de serem desapropriadas, na forma da lei, pela «The 
São Paulo Tramway, Light & Power Company Limited», as faixas de terrenos situados nos municipios de São 
José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba,Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira, Jatahy e Queluz, 
figuradas nas plantas ns.308670-A e 308786-A, que com este baixam, rubricadas pelo Secretario de Estado dos
Negocios da Viação e Obras Publicas, terrenos esses necessarios ao assentamento de linhas de transmissão de 
energia electrica que completarão a ligação da usina da Serra do Mar aos systemas da mesma Companhia, 
existentes nos citados municipios. 
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 17 de Julho de 1929. 

JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE 
José Oliveira de Barros 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, aos 17 de Julho ie 1929. - 
Clemente de Araujo Sampaio, pelo Director Geral.
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No TEMPO dos SANATÓRIOS de TUBERCULOSOS

A procura do município de São José dos Campos-SP para o tratamento de tuberculose pulmonar teve início, nas
primeiras décadas do Século XX, devido às condições climáticas favoráveis.

Entretanto, somente em 1935, quando o município foi transformado em "Estância Climática" e depois "Estância
Hidromineral", que São José passou a receber recursos oficiais que puderam ser aplicados na "Zona Sanatorial"
localizada na atual região da Vila Adyanna, Jardim Apolo e Jardim São Dimas.

Foram oito, os principais sanatórios de tuberculosos:

- O Vicentina Aranha, o maior sanatório, pertencente à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, inaugurado,
em 1924, pelo Presidente do Estado de São Paulo, Dr. Washington Luís, e, cujos edifícios ainda existem, e, que
foi construído com o auxílio de uma das mais ricas e respeitáveis famílias da Cidade de São Paulo,

- O Vila Samaritana, pertencente à comunidade evangélica, onde é atualmente o Colégio da Univap, no início
da  Rua  Paraibuna,  e,  onde  ainda  existe  algumas  das  construções  em  estado  de  completo  abandono  e
descaracterizadas (com vitrôs e não mais com as janelas originais),

- O Ezra, pertencente à comunidade judaica, localizado onde hoje fica o Parque Santos Dumont,

-  O Maria  Imaculada,  inaugurado  em  06/out/1935,  e,  o A  ntoninho  da  Rocha  Marmo   inaugurado  em
13/dez/1952, e transformado em hospital infantil em 01/ago /1981, pertencentes à Igreja Católica, e cujos
edifícios ainda existem; ambos administrados pelas irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada,

- O Ruy Dória, criado e pertencente ao médico Dr. Ruy Rodrigues Dória, na Rua Francisco Paes, esquina com a
Rua Vilaça, onde, hoje, fica o Edifício Ruy Dória; fechado em 1961,

-  O Abrigo Adhemar de Barros,  criado  pelo  Interventor  Federal  no  Estado de São Paulo, Doutor  Adhemar
Pereira de Barros, e, dirigido e mantido pela "Liga de Assistência Social", na Rua Afonso César de Siqueira, Vila
Adyanna;  inaugurado  em  1939;  o  último  a  ser  demolido;  em  31/mai/1942,  passou  a  ser  administrado
pelas irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada,

- O São José, do Doutor Jorge Zarur, na Rua Paraibuna, que, depois foi hotel; já demolido.

A construção e operação dos sanatórios foram, portanto, esforço coletivo de todas as comunhões religiosas, de
particulares e estadistas idealistas.

Nota: O Interventor Federal, e, depois Governador do Estado de São Paulo, Dr. Adhemar Pereira de Barros,
criou,  também, sanatórios  em Campos do  Jordão-SP,  que se tornou um centro de referência  nacional  no
combate à tuberculose. 

Adhemar, que era médico, declarou, em entrevista à imprensa, em 1941, que sua grande preocupação com
São José dos Campos-SP era com o risco dos alunos das escolas joseenses contraírem tuberculose dos doentes
dos sanatórios da cidade. 

 Médicos Sanitaristas

Além do Dr. Ruy Rodrigues Dória, destacaram-se como médicos sanitaristas:

- Dr. Jorge Zarur,

- Dr. Orlando Campos, que foi professor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos
Campos-SP, o atual ICT-UNESP

- Dr. João Batista de Souza Soares,

- Dr. Ivan de Souza Lopes,

- Dr. Décio Lemes Campos,

- Dr. Amaury Louzada Velozo, e, o

- Dr. Nelson Silveira D´Ávila.
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Muitos doentes, que não conseguiam vagas nos sanatórios, ficavam nas pensões; a maioria delas perto do
sanatório do Dr. Ruy Rodrigues Dória.

As principais pensões de tuberculosos em São José  dos Campos-SP eram: Pensão Elvira,  Pensão Carioca,
Pensão Rosemberg, Pensão Santa Maria, Pensão Ramon, Santista, Pensão Familiar Camilo, Pensão Sanatorial
São José, Pensão Menotti, Pensão Sanatorial Olimpia e Pensão São João.

Entre os muitos migrantes, que vieram para São José dos Campos-SP em busca de tratamento da tuberculose,
estavam, entre outras figuras importantes, o poeta e escritor Paulo Setúbal, avô dos proprietários do Banco
Bradesco, o poeta Jorge Faleiros, o Padre Rodolfo Komoreck, e, os prefeitos sanitários Dr. Orlando Campos, Dr.
Jorge Zarur, o historiador Altino Bondesan que se tornaria figura veneranda na cidade e o seresteiro e 4 vezes
prefeito municipal Elmano Ferreira Veloso.

O Padre Rodolfo Komoreck, Servo de Deus, era polonês; faleceu em 1949. Cuidava de doentes; tornou-se
figura veneranda na cidade. Dizia-se que não se  molhava na chuva.  Porém, o saudoso Padre  Luís Albino
Bertolotti, responsável pela criação de todas as paróquias da Zona Sul de São José dos Campos-SP, esteve no
enterro do Padre Rodolfo, e, garantia  que,  estando chovendo na procissão do enterro, o caixão do Padre
Rodolfo ficou molhado.

Os sanatórios foram desativados na década de 1950 e 1960, depois que surgiu a vacina contra a tuberculose. A
BCG foi aplicada, em crianças, no Brasil, pela primeira vez, em 1927, e, levaria algumas décadas ainda para
imunizar as novas gerações, porque a vacina BCG só é aplicada em crianças de menos de um ano de idade. 

No tempo dos sanatórios, os viajantes evitavam entrar na cidade. Outros no ponto de ôniibus da Rua XV de
NOvembro,, não  desciam do ônibus  para  irem ao bar,  e,  tapavam boca  e  nariz  com lenço  por  medo de
contraírem a doença.

Na capital,  São Paulo, as pessoas, nos bares, recusavam-se a usar os copos que tinham sido usados por
joseenses.

Quando foram loteadas as quadras próximas aos sanatórios Vicentina Aranha e Adhemar de Barros, as pessoas
receavam ir morar nestas quadras.

O maior sanatório de São José dos Campos-SP, inaugurado em 1924, pelo Presidente do Estado de São
Paulo Estadista Dr. Washington Luís, e o seu entorno, fotografia da década de 1960 

O Sanatório Aranha encerrou suas atividades no final de 1972

A área original do Sanatório Vicentina Aranha, além da área atual, abrangia toda a área dos loteamentos
Jardim Apolo e Jardim Apolo II

Ao fundo da foto, vê-se, já loteada, a Fazenda do Sinézio Martins, Hoje Jardim Nova Europa e Jardim Esplanada
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 No Domingo, 27 de abril de 1924, em um dos seus últimos atos como Presidente do Estado de São Paulo, o Dr.
Washington Luís inaugura o Sanatório Vicentino Aranha.

A "GARE" onde foi recebida é a Estação de Trem. Neste ano de 1924, a GARE passou a seu local atual.

Publicado no Correio Paulistano, Terça-Feira, 29 de abril de 1924, edição n° 21.842
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O Regulamento municipal das pensões para tuberculosos em 1931 em São José dos Campos-SP
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 Em 1931, na Folha Esportiva, há anúncios de casas para alugar para famílias de tuberculosos ou para se
instalar  pequenas  pensões  e  também  um  comentário  sobre  as  condições  precárias  das  pensões  para
tuberculosos localizadas no centro de São José dos Campos-SP. Há um anúncio de pensão que não aceita
doentes em tratamento.
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O Código Sanitário e a exigência de inspeção sanitária para poder ter o habite-se de um imóvel
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Um anúncio, em 1931, na Folha Esportiva de pensão que aceita doente, um anúncio de um bangalô que
aceitava pessoas em tratamento, e, ao lado, o anúncio do nascimento do Prof. Dr. Roberto Antônio Nicodemo,

que, por oito anos, foi vice-diretor da FOSJC, atual ICT-UNESP

 

  

 

A Rua 24 de outubro da Pensão Sanatorial Santa Maria é a atual Av. Nelson D´Avila.
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Anúncios, na Folha Esportiva, em 1931, dos doutores L. Gomes, Ivan de Souza Lopes e Ruy Rodrigues Dória
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Sanatório Ezra (no atual Parque Santos Dumont) da Comunidade Judaica

Em 1973, no Centenário do nascimento do Inventor Alberto dos Santos Dumont, foi inaugurado o Parque
Santos Dumont -

Do Sanatório Ezra não existe vestígio algum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pavilhão da Hygiene, que fez parte da FASE SANATORIAL de São José dos Campos-SP, construído, em 1935,
no antigo leito da Estrada de Ferro Central do Brasil
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de 1965+- até 1972, funcionou a Administração da FFOSJC, funcionou nesta casa também a Biblioteca entre
1964 e 1965 +-

  No Local, atualmente, se encontra a Casa do Idoso

Até hoje,  a  área da Rua  Euclides Miragaia,  (que dava fundos para  o antigo  "Sanatório  Vila  Samaritana",
atualmente pertencente à Univap), pertence à Prefeitura Municipal de São José dos Campos-SP, e, corresponde
a uma parte do antigo leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, (desativado em 1924), o qual era o limite sul
da Zona Urbana de São José dos Campos-SP.

LEI Nº 28, DE 22/09/1948 - PUB. 22/09/1948

INCLUI ITENS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS O PAVILHÃO DE HIGIENE,
INSTITUÍDO PELOS DECRETOS ESTADUAIS NºS 5.944 E 6.198, DE 13 DE JUNHO E
11 DE DEZEMBRO DE 1933, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de São José dos Campos, decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído nos Serviços Públicos Municipais o Pavilhão de Higiene, instituído pelos Decretos Estaduais 
nºs 5.944 e 6.198, de 13 de junho e 11 de dezembro de 1933, respectivamente.

Parágrafo Único - É a seguinte a finalidade do Pavilhão de Higiene:

a) desinfeção, esterilização e lavagem de roupas e objetos de uso de doentes de tuberculose, com a respectiva 
coleta e distribuição;
b) desinfeção de locais habitados pelos mesmos.

Art. 2º Continuam em vigor no Município, para efeito de execução desses serviços, as disposições da 
Regulamentação da Profilaxia da Tuberculose, constantes do Capítulo LXIV e seus artigos, do Decreto Estadual 
nº 5.944, de 13 de junho de 1933.

Leia mais sobre o Pavilhão de Higiene em:

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-jose-dos-campos/lei-ordinaria/1948/2/28/lei-ordinaria-n-28-1948-
inclui-itens-nos-servicos-publicos-municipais-o-pavilhao-de-higiene-instituido-pelos-decretos-estaduais-n-s-
5944-e-6-198-de-13-de-junho-e-11-de-dezembro-de-1933-e-da-outras-providencias 

A REVOLUÇÃO DE 1930 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
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Em São José dos Campos-SP, na Revolução de 1930, a política do Coronel João Cursino, que dominava, há 25
anos,  a  Câmara  Municipal,  foi  derrubada,  tomando  o  poder,  no  dia  24/out/1930,  uma Junta Governativa
liderada pelo Dr. Rui Rodrigues Dória, (da qual faziam parte o dr. Arnaldo Cerdeira e Austin Tibiriça), o qual,
depois, tornou-se o prefeito municipal.

Em homenagem à Revolução de 1930, foi renomeada a Praça Bento Bueno, como Praça João Pessoa (atual
Praça do Padre João); a Rua do Mercado passou a chamar-se Rua Siqueira Campos, e, outra rua, a Rua Direita,
passou a chamar-se Rua 24 de Outubro, a qual, em 1954, passou a denominar-se Avenida Dr. Nelson Silveira D
´Ávila.

 

Receitas e despesas municipais em 1931 tempo do Prefeito Municipal Dr. Ruy Rodrigues Doria. Uma receita
curiosa é a de carteira de motorista que era emitida naquele tempo pelas prefeituras municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTIGA IGREJA MATRIZ DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ, única paroquia, à época, no distrito sede (a cidade) de São
José dos Campos-SP, demolida por volta de 1930, e, que ficava situada à Praça Bento Bueno, atual Praça do
Padre João, no centro de São José dos Campos-SP
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A POLÊMICA DA VELHA E DA NOVA MATRIZ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP - ÚNICA PARÓQUIA DA CIDADE EM
1931 - Havia paróquias nos distritos: Buquira e São Francisco Xavier.

245



da Folha Esportiva

 Primeira Parte
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 Segunda Parte
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A REVOLUÇÃO DE 1932 em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Era filho de São José dos Campos-SP, o mártir Euclides Bueno Miragaia, (o Clidinho), do MMDC, assassinado,
barbaramente, em 23 de maio de 1932; bárbaro crime político que foi uma das causas da Revolução de 1932.

O bárbaro crime foi cometido em uma das esquinas da Praça da República, no Centro da Cidade de São Paulo,
por capangas do "major" Miguel Costa, um desertor e renegado da Força Pública, atual Polícia Militar do Estado
de São Paulo.

Seu túmulo, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, no Centro da Cidade, tem o desenho da Bandeira Paulista.

Depois do bárbaro crime político, os pais do "Clidinho" mudaram-se da cidade, e, foram para Birigui-SP, onde
há rua com o seu nome.

Continuam, em São José dos Campos-SP, seus primos, da tradicional Família Miragaia Mendes.

Em 1957, nos 25 anos da Revolução de 1932, os restos mortais do mártir "Clidinho" foram transferidos para o
Mausoléu do Soldado Constitucionalista  do Parque do  Ibirapuera,  na Cidade de São Paulo,  mas continuou
existindo o seu túmulo no Cemitério Padre Rodolfo Komorek.

Outro mártir da Revolução de 1932 foi o soldado constitucionalista Seraphim Dias Machado.

Em homenagem à Revolução de 1932, a Rua Serimbura, no seu primeiro trecho, passou a se chamar Avenida 9
de Julho.

Na Vila Maria, uma rua passou chamar-se Rua 23 de Maio. Há, também, em homenagem à Revolução de 1932,
a Rua Euclides Figueiredo, a Rua Seraphim Dias Machado e a Praça Romão Gomes, e, outra rua o nome de
Pedro de Toledo.

A rua da antiga Estação de Trem e uma escola estadual, na Vila São Bento, receberam o nome de Euclides
Bueno Miragaia.
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A CRIAÇÃO DA ESTÂNCIA CLIMATÉRICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Vem assinada pelo POETA CASSIANO RICARDO LEITE

 O INÍCIO DA ERA DOS PREFEITOS NOMEADOS que iria até 1977, com um intervalo na década de
1960 quando aconteceram eleições para prefeito municipal

DECRETO N. 7.007, DE 12 DE MARÇO DE 1935

Cria, nos termos do decreto n.º 6.501, de 19 de junho de 1934, a estancia climaterica de São José dos
Campos, com a area e os limites do actual municipio do mesmo nome

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, Interventor Federal no Estado de São Paulo, usando das
attribuições que lhe são conferidas pelo decreto federal n.º .. . 19.398, de 11 de novembro de 1930,

considerando que ê de toda conveniencia a criação de uma estancia climaterica e de repouso em São José dos
Campos, de accordo com o que faculta o decreto n.º 6.501, de 19 de junho de 1934;

considerando que essa providencia não sõ se justifica, diante da excepcional affluencia de doentes que
procuram o seu clima, senão também por ser ella o complemento do plano sanitario que o Governo vem

executando na zona comprehendlda entre aquelle município, Santo Antonio do Pinhal e Campos do Jordão;

considerando que a realização do alludido plano sanitario interessa vivamente a coordenação das tres
localidades, por estarem situadas em altitudes gradativamente crescentes, e por ser essa circumstancia da

mais alta importancia para a tisilologia moderna;

considerando que será necessario dotar a nova estancia de hospitaes populares, casas de cura e de repouso,
ambulatorios e demais serviços technicos especializados, fiscalizar hoteis e casas de pensão, orientar as novas
construcções e apparelhá-las com os requisitos modernos de aeração para o melhor e máximo aproveitamento

de suas condições climatéricas;

considerando o combate á tuberculose como um dos grandes problemas de saude a que o Governo terá que
dedicar o melhor de sua atenção;

Decreta:

Artigo 1.º - Fica criada, nos termos do decreto n.º 6.501, de 19 de junho de 1934, a estancia climaterica de
São josé aos Campos, com a limites do actual municicipio do mesmo nome.

Artigo 2.º - Para os serviços da estancia ficam criados os seguintes cargos:

1 prefeito;

1 medico-especialista;

2 escripturarios-contador;

1 thesoureiro;

fiscaes até o numero de tres.

Artigo 3.º - O prefeito será de nomeação do Governo e será as seguintes attribuições:

1) a defesa das condições  do melo physico e, em expecial, das mattas e nascentes de Aguas potaveis:

2) a organização de um plano geral de urbanização, em que sejam determinados:

a) o perimetro dentro do qual somente serão proporcionados, pelo poder publico, os serviços de agua,
exgottos, illminação e pavimentação:

b) as zonas ruraes, residenciuaes e as destinadas ao commercio e industria:

c) os espaços livres destinados a ruas, praças, jardins bosques, praças de caporte, casinos e sanatorios:
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d) os locaes destinados a edificios para a Installação de serviços publicos:

3) a organização do programa annual de melhoramentos:

4) o Incentivo da pequena agricultura, sa pequena industria e do pequeno commercio necessarios ao
abastecimento e apparelhamento da estancia.

Artigo 4.º - As rendas da estancia climaterica de São José dos Campos serão constituidas dos impostos e taxas
actualmente arrecadadas no seu territorio pela prefeitura municipal e peolo Estado, e terão a seguinte

applicação:

a) as atuaes rendas municipaes serão destinadas a manutenção da sua administração, inclusive pagamento do
serviço da divida e das obrigações contrahidas pelo municipio de São José dos Campos, continuando em pleno

vigôr as clausulas e garantias fixadas no respectivo contracto;

b) as rendas arrecadadas presentemente pela collectoria estadual serão applicadas em serviços publicos.

Artigo 5.º - Toda a arrecadação passará a ser feita pela Thesouraria da estancia, extinguindo-se a collectoria
estadual, cujo titular poderá, si houver conveniencia, ser aproveitado no cargo de thesouraria, com os

vencimentos de seu cargo actual.

Paragrapho unico - Não se verificando a hypothese contida na seguinte parte do artigo 5.º , o thesoureiro da
estancia terá os vencimentos da tabella annexa.

Artigo 6.º - Para melhoramentos e novos serviços será aberto, opportunamente, o necessario credito especial.

Artigo 7.º - A providencial a que allude o artigo 5.º deste decreto é extensiva de accordo com o que dispõe o
artigo 4.º, paragrapho unico, do decreto n.º 6.501, de 19 de junho de 1934, ás estancias hydo-mineraes ou

climatericas já criadas, cujas collectorias estaduaes ficarão igualmente extinctas, para observancia do mesmo
criterio quanto á arrecadação das suas rendas.

Artigo 8.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 12 de março de 1935.

 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA,

Marcio P. Munhoz

Valdomiro Silveira. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 12 de março de 1935.

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA,

Marcio P. Munhoz,

Valdomiro Silveira.

Publicado na Diretoria do Expediente do Palacio do Governo, aos 12 de março de 1935.

Cassiano Ricardo, Director.
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP na Década de 1930

Planta da Cidade de São José dos Campos-SP - 1938 - Assinada pelo Prefeito Municipal Engenheiro Francisco
José Longo

 

NOTA: Não aparece Câmara Municipal porque estas foram fechadas em 1937 no Brasil.

O Município é chamado de ESTÂNCIA HIDROMINERAL E CLIMATÉRICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

O atual CTA até a Região da Av. Samuel Wainer, (antiga Estrada Velha Rio São Paulo) aparecem como "Terreno
da Prefeitura". Toda a Região do Jardim São Dimas e Vila Adyanna é denominada ZONA SANATORIAL.

A  Antiga  Estrada  de  Paraibuna  aparece,  bem  à  esquerda  da  atual  Rodovia  dos  Tamoios,  e,  cujo  ponto
referencial para se entender o mapa ali, é a "Igreja de Santa Terezinha", assinalada na Planta, (localizada na
atual Rua das Acácias, 100 - Vila das Acácias, a 50 metros de Km Zero da Rodovia dos Tamoios).

(A então Capela de Santa Terezinha, é, hoje, a Igreja Matriz da Paróquia Santa Terezinha).

À direita da Igreja de Santa Terezinha, aparece a Estrada Velha Rio São Paulo, no trecho, hoje final da atual
Avenida Heitor Villa Lobos, esquina com a Rua Caçapava, (onde hoje existe o Novotel).

A Antiga Estrada de Paraibuna, a partir deste ponto, (Novotel), cortava o atual CTA.

Idem, a Estrada Velha Rio-São Paulo, que fazia uma curva um pouco atrás de onde hoje fica Portaria Principal
do CTA.

Davam acesso à Estrada Velha Rio São Paulo: a Avenida 9 de Julho (antes chamada Rua Serimbura), a Rua
Paraibuna, a Av. Pedro Álvares Cabral e a Av. Genésia B. Tarantino ( que demandam a atual Av. Juscelino
Kubtischek).

A Avenida Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros já estava em projeto, e, seria inaugurada, 2 anos depois,
em 1940, pelo Prefeito Municipal Eng. Francisco José Longo.

O Bairro de Santana era um Distrito de Paz, o qual foi criado pelo   Decreto Estadual n° 6.739  , de 05/out/1934.
Hoje, Santana é um subdistrito do distrito sede de São José.

Há apenas a velha ponte metálica, construída em 1912, (a atual passarela), para cruzar o Rio Paraíba, na Zona
Norte.

Aparece no mapa, a Cooperativa Central de Laticínios, na Rua Rui Barbosa, no local onde hoje é o Depósito
Luchetti.
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Aparece ainda o "Antigo Leito da Estrada de Ferro Central do Brasil", limite sul/leste da Área Urbana, que, vindo
da atual Rua Borba Gato, tinha sua estação na atual Sabesp, passava em frente ao Sanatório Vila Samaritana,
atrás da Santa Casa de Misericórdia, e, passando próximo ao atual Paço Municipal, rumava para a atual Vila
Guarani.

A atual Favela da Santa Cruz, (Linha-Velha), fica no antigo leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, no trecho
em curva desta, limite sul da Zona Urbana. Como o terreno ficou abandonado por décadas, acabou virando
favela.

O Cemitério Municipal do Centro, chamado, hoje, Cemitério Padre Rodolfo Komoreck, é assinalado no mapa,
ficando no limite leste da cidade, na última rua da cidade pelo lado leste, a atual Rua Antônio Saes/Francisco
Rafael.

Na atual Vila Maria, aparecem somente a Av. Mário Galvão e a Av. Carvalho de Araújo que dão acesso à "Nova
Estação de Trem da Central do Brasil", ainda hoje existente.

A Antiga Estação de Trem era onde, hoje, é a Sabesp, na Rua Euclides Miragaia.

O atual "Centro da Cidade" está, no mapa de 1938, dividido em duas partes: a "Zona Comercial" e a "Zona
Residencial".

 

Os Prédios Públicos de São José no ano 1938

São assinalados 9 edifícios importantes no Centro da Cidade:   1- Prefeitura (sede); 2- Centro de Saúde; 3-
Primeiro Grupo Escolar; 4- Escola Normal; 5- Delegacia de Polícia; 6- Cine-Teatro São José; 7- Igreja Matriz; 8-
Fórum;  9- Coletoria Estadual.

Na Praça Afonso Pena estavam:

- A Prefeitura (1), ao lado esquerdo da Escola Normal (4). Em 1940, a Prefeitura Municipal foi transferida, pelo
Prefeito Municipal Engenheiro Francisco José Longo, deste edifício, para a atual Biblioteca Municipal, onde fora o
Cine Teatro São José. Tudo indica que este edifício passou a se chamar Prefeitura Municipal somente após a
Revolução de 1930. Até 1930 existiu a Casa de Câmara e Cadeia 08:52:35 dentro da Praça Afonso Pena.

Fechadas as Câmaras Municipais em 1930, só os prefeitos municipais governavam os municípios generalizando-
se a denominação Prefeitura Municipal para a sede do governo municipal.

- O Primeiro Grupo Escolar (3), ao lado do Fórum (8),

- O Centro de Saúde, (2), de fronte à Prefeitura, do outro lado da Praça Afonso Pena, no lado da praça que é a
continuação da Rua Humaitá.

Esse prédio da   Prefeitura Municipal   está onde, depois, existiu o Cine Palácio, e, hoje é estacionamento. Existe
uma fotografia desse pequeno edifício da antiga e primeira prefeitura municipal.

No edifício onde está, no mapa, a Escola Normal (depois, tornou-se o atual "EE João Cursino", transferido, em
1967, para a Av. Eng. Francisco José Longo, 782), está, hoje, o Espaço Mário Covas.

Este edifício foi construído em 1926. De 1967 at08:39:50é a inauguração do atual prédio da Câmara Municipal,
em 2002, funcionou nele a Câmara Municipal de São José dos Campos-SP.

O Primeiro Grupo Escolar é o atual EE Olímpio Catão, que ainda funciona no mesmo local.

O Fórum funcionou de 1935 até 1972, na Praça Afonso Pena, onde, hoje, está a Coletoria Estadual, ao lado da
EE Olímpio Catão.

Onde era o Centro de Saúde, atualmente é um estacionamento, ao lado do Banco Santander.
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Os outros Edifícios assinalados na Planta da Zona Urbana de São José de 1938 eram:

O Cine-Teatro São José (6), primeiro cinematógrafo da cidade, inaugurado em 1908, ficava onde hoje é a
Biblioteca Municipal. Funcionou como Cine-Teatro até 1940.

A Igreja Matriz de São José (7), no mesmo local até hoje, na atual Praça do Padre João Guimarães, era, em
1938, a única Paróquia de São José dos Campos-SP, e, pertencia à Diocese de Taubaté-SP. Foi ali que nasceu a
Aldeia de São José em 1643.

A Coletoria Estadual (9), localizada na Rua Sebastião Humel, quase ao lado da atual Biblioteca Municipal. Foi
transferida, em 1972, para o prédio do Fórum da Praça Afonso Pena, quando foi inaugurado o novo Fórum da
Rua Paulo Setúbal.

Na época, uma coletoria era muito importante e movimentada porque era nela que se recolhiam quase todos os
impostos. Na década de 1910, funcionava junto com a Coletoria Estadual, a Caixa Econômica.

A Delegacia de Polícia (5), localizada na Rua Coronel José Monteiro n° 01, em um prédio alugado da Santa Casa
de Misericórdia de São José dos Campos-SP. 

O Decreto Estadual Paulista n° 8.374, de  25/06/1937, tinha a minuta:

APROVA  O  CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  A  SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  A  CASA  DE
MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,  PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITO À RUA CORONEL  JOSÉ
MONTEIRO, N° 1, NAQUELA CIDADE A FIM DE SERVIR DE DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1937/decreto-8374-25.06.1937.html

Ficava atrás da residência que fora do Coronel José Monteiro,  e, que, no ano do mapa, 1938, era residência do
Dr. Ruy Rodrigues Dória, a qual ficava onde hoje é o prédio do Banco Bradesco.  

Em 1951, a Delegacia de Polícia foi transferida para o seu local atual na Rua Humaitá.
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A Casa de Câmara e Cadeia quando era dentro da Praça Afonso Pena +- 1875 até +- 1930

Em 1881, o Almach Litterario dizia que "A cidade tem uma excelente (Casa de Câmara e) cadeia, talvez a
melhor do norte da Província ".

Na Descrição do Município de São José dos Campos-SP, feita pela Câmara Municipal, em 02/maio/1881, para a
Exposição de História do Brasil da Biblioteca Nacional, é informado que:

"Seos principais edifícios são a Cadêa em cujo sobrado é o Paço da Camara Munnicipal, a qual esta colocada em
um grande e magnifico largo todo arborizado. É talves a melhor deste norte da Provincia."

(Nota: Este “magnifico largo arborizado” é a atual Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos-SP).

Em 1881, é descrita como rodeada de grandes árvores, ver acima no relatório da Câmara Municpal à Exposição
no Rio  deJaneiro),  e COMO SENDO UMA das maiores  e melhores casas de câmara e cadeia  do norte da
provincia de São PaULO.

Em 1881, o Almanach Litterario descreve assim São José dos Campos-SP:

"A  cidade  tem  uma excelente (Casa  de  Câmara  e) cadeia,  talvez  a  melhor  do norte da  Província,  e,
matadouro público."

Esta Casa de Câmara e Cadeia (onde também ficava o juiz de direito) ficava dentro da Praça Afonso Pena. Não
se sabe ao certo quando foi demolida (por volta de 1930) nem quando foi construída (por volta de 1880), e,
não é a prefeitura municipal assinalada no mapa, a qual está onde foi o Cine Palácio, à esquerda da Escola
Normal. 

Sabe-se que em 1940, já estava a Praça com todas suas árvores derrubadas, e, cercada de arame farpado.
Posteriormente foram plantadas árvores nativas da região ali. O primeiro cemitério público de São José dos
Campos-SP dava fundos para a praça e chegaram a encontrar ossos que pertenceram ao cemitério quando
foram realizadas obras no local onde foi o Cine Palácio e que hoje é um estacionamento. 

Em 1935, foi inaugurado o Fórum da Praça Afonso Pena, deixando a cidade, como muitas outras no Estado de
São Paulo, de ter Casa de Câmara e Cadeia. 

O muro alto impede de ver se no andar térreo as janelas tinha grades, onde ficavam as celas dos presos. 
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 E, neste edifício histórico ainda não descaracterizado funcionou o primeiro fórum da Comarca de São José dos
Campos-SP de 1935 até 1972.

É uma construção típica dos foruns do interior do Estado de São Paulo e de Minas Gerais.

Seu tamanho era adequado para a pequena população da Comarca em 1935.

Em 1972 foi inaugurado o segundo forum da Comarca, na Rua Paulo Setúbal adequado para a população de
220 mil habitantes de 1972.

 

 

Foto Google Imagens +- 2013
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 Em  1938,  o  Interventor  Federal  no  Estado  de  São  Paulo,  Dr.  Adhemar  Pereira  de  Barros,  arquiteta
o reerguimento do Vale do Paraíba, ainda chamado de "Norte do Estado" - "terra cansada" e "zona das cidades
mortas".

DECRETO N. 9.716, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1938 

Dá providências preliminares para um programa de reerguimento econômico do Vale do Paraiba no Estado de São Paulo.

O DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, Interventor Federal no Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e 
considerando o cunho essencialmente construtivo do Estado Novo que, por seu espirito nacional e patriotico, impõe o 
aproveitamento racional de todas as possibilidades de nossa terra, mesno naquelas de suas regiões em que um hiato 
transitório nas atividades produtoras justificou convencionalmente o seu abandono por imprestaveis;
considerando que a zona "NORTE DO ESTADO", onde repousa o Vale do Paraiba foi, depois de ter entrado em declinio 
econômico, tida e havida, inconsiderada e graciosamente, como "região esgotada". "terra cansada" e "zona das cidades 
mortas", conceitos que o Governo do Estado de São Paulo, sob a inspiração dos postulados do Estado Novo, não concorda 
em que sejam atribuidas a nenhuma parte do seu território e, muito menos, áquela possuidora de uma secular tradição 
histórica de operosidade e civismo;
considerando que a zona "NORTE DO ESTADO", tradicional e historicamente chamada o Vale do Paraiba, comporta, por sua 
posição geográfica, um desenvolvimento econômico perelho em importância apenas á sua valia politica, ocorrente de 
excepicional localizada entre as duas cidades do Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo;
considerando que, na região "NORTE DO ESTADO", se desdobram paralelamente o Vale do Paraiba, as terras das serras, os 
seua planaltos e as suas encostas que levam, de um lado, para o litoral e, de outro, para o Sul de Minas Gerais, reunindo, a 
par de três vias de comunicações - a Estrada de Ferro Central do Brasil, a estrada de rodagem São Paulo-Rio e o rio Paraiba - 
condições topográficas e climáticas das mais favoraveis, tanto á produção vegetal, como á animal;
considerando que tais elementos concentram todos os requisitos para um processo eficiente de reerguimento econômico 
daquela zona que, por se destinar a um bom êxito certo, constituirá comemoração condigna para a nova ordem de cousas, 
vigente com a instituição do Estado Novo a 10 de Novembro de 1937;
considerando que os recursos econômicos ativos e potenciais da região, bem como as suas caracteristicas geográficas e 
demográficas e deográficas são de molde a indicá-la como ponto de partida da obra concreta de reconstrução econômica do 
Estado;
considerando que a associação agro-pecuária é a forma mais civilizada de exploração da terra e consunstancia o ideal de 
progresso da agricultura neste Estado;
considerando que o Vale do Paraiba reúne todas as condições e circunstâncias adequadas para  torná-la apto a receber, 
através da assistência cientifica e tecnica do Estado, a imposição dessa torna mais elevada e produtiva de exploração agraria;
- considerandoa necessidade impenosa de dar inicio, pelas obras e pelo exemplo, a reforma agraria do Estado;
- considerando que as possibilidades do movimento e a vantagem de limitar a uma zona do Estado o inicio da reorganização 
agraria se aliam de maneira feliz, para determinar as providencias preliminares de um programa de reerguimento economico 
de uma região que for a matris fecunda de uma grande parte do pais, tanto na conquista, como no povoamento;
- considerando que o Estado de São Paulo deve repor no ritmo de seu progresso a zona do Vale do Paraiba, injusta e 
clamorosamente relegada a um esquecimento e abandono que devem desaparecer com a passagem, nesta data, do primeiro 
aniversario da declaração  do Estado Novo pelo Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas;
- considerando, finalmente, que a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Industria e Comercio atingiu, em sua 
evolução progressiva, os necessarios meios cientificos e técnicos para enfrentar uma  tarefa de grande envergadura,
 Decreta:
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O Sr. Interventor Federal no Estado de São Paulo, estadista Dr. Adhemar Pereira de Barros, em visita a São
José dos Campos-SP, com o Prefeito Municipal Eng. Francisco José Longo, em 1940, quando inaugurou a caixa
d´agua no local onde era um terreno da antiga estação de trem, e, inaugurou a Avenida Dr. Adhemar Pereira

de Barros.

Os alunos das escolas desfilaram na nova avenida que ainda era de terra, e, que levou o seu nome (Avenida
Doutor Adhemar Pereira de Barros),.

Humanista ao extremo, o Velho Adhemar, médico, estava sempre ao lado de crianças, e, de doentes:

Criou hospitais, sanatórios, a "Campanha do Agasalho", e, o "Natal das Crianças Pobres"
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O Estadista Dr. Adhemar Pereira de Barros, (*1902 +1969), governou, por três vezes, em um total de 10 anos
e 4 meses, o Estado de São Paulo, o estado o estado mais rico da federação 

  Viveu à frente de seu tempo 

 Foi o Estadista que colocou São Paulo e o Brasil no Rumo do Desenvolvimento 

  Quando Interventor Federal no Estado de São Paulo, (1938-1941), escolheu para governar São José dos
Campos-SP, o jovem Engenheiro Francisco José Longo

 Lançou Elmano Ferreira Veloso na política, nomeando-o, em 1949, Prefeito Municipal

Inaugurou, em 1940, a Rede de Abastecimento de Água na cidade, no local onde, hoje, é a Sabesp, e, que,
antes, tinha sido a Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil

Construiu, na Rua Afonso César de Siqueira, Vila Adyanna, o Sanatório que levava o seu nome, cujo prédio foi
demolido na Década de 2000 

Doou o segundo terreno da Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos-SP

O Prefeito Municipal Eng. Francisco José Longo inaugurou, em 1940, a atual Av. Gov. Dr. Adhemar Pereira de
Barros 

No seu segundo governo, (1947-1951), criou, em 1950, a Primeira Escola de 2° Grau do município 
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Concursos de beleza e de melhores em São José dos Campos-SP em 1943
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 O CTA e o ITA criaram o primeiro  computador brasileiro, o Zézinho, o avião Bandeirante, o carro a álcool e a
urna eletrônica.

O MUNICÍPIO E A CIDADE DEPOIS da INSTALAÇÃO do CTA/ITA, e, da INAUGURAÇÃO da RODOVIA
PRESIDENTE DUTRA

 

O ITA, o INPE e o CTA

A  industrialização  do  município  toma  impulso  a  partir  da  instalação  do Instituto  Tecnológico  de
Aeronáutica (ITA), e, do Centro Técnico da Aeronáutica, que ,  em 1971, passou a ser chamado de Centro
Técnico Aeroespacial (CTA).

Posteriormente foi criado o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o qual tenta fazer previsões do
tempo e construir foguetes para colocar objetos no espaço sideral.

A arquitetura do CTA é do grande Oscar Niemeyer, e, na qual destacam-se a Entrada, os apartamentos, a
Igreja e a Biblioteca do ITA.

O terreno do CTA foi desapropriado e doado ao CTA no tempo do Prefeito Sanitário Dr. Jorge Zarur e o Prefeito
Sanitário Eng.º Benoit Almeida Victoretti.

Quando entrou na Era Espacial, o CTA mudou de nome, mas manteve a mesma sigla.

A pista de pouso do CTA é uma das maiores e melhores do Brasil, pois tem 2.900 metros de comprimento por
70 metros de largura, e, é um dos orgulhos de São José dos Campos-SP.

Em  1950,  pelo Decreto  Federal  n°  27.695, de  27/jan/1950,  foi  criado  o  ITA,  (Instituto  Tecnológico  da
Aeronáutica),  no  Rio  de  Janeiro-RJ,  o qual  viria  a  ser  a  primeira  ou segunda faculdade de São José  dos
Campos-SP. 

As atribuições do ITA foram definido pela Lei Federal nº 2.165, de 05 de janeiro de 1954.
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NOTA: O site do ITA não informa quando se iniciaram as aulas, e, nem quando o ITA foi transferido para São
José dos Campos-SP, não se sabendo se as aulas em São José dos Campos-SP iniciaram antes ou depois do
início das aulas da Faculdade de Direito.

Leia mais sobre o CTA, atual DCTA, e, sobre o INPE e Programa Espacial Brasileiro:

http://www.forcaaereablog.aer.mil.br/index.php/11-organizacoes-militares/94-dcta-a-peca-chave-do-
programa-espacial-brasileiro

-

http://www.aeb.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/PNAE-Portugues.pdf

 e aqui:

http://www.cta.br/origemconceitual.php

 

 

  

LEI Nº 138, DE 23/11/1951 - Pub. 23/11/1951

AUTORIZA  A  PREFEITURA  DA  ESTÂNCIA  A  DOAR  AO  MINISTÉRIO  DA  AERONÁUTICA,  PARA
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, OS TERRENOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE,
SITUADOS  NO  CHAMADO  "CAMPO  DOS  ALEMÃES"  (BAIRRO  DO  PUTIM),  CONFORME
DISCRIMINAÇÃO.

A Câmara Municipal de São José dos Campos decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura da Estância autorizada a doar ao Ministério da Aeronáutica, para incorporação ao 
Patrimônio da União, os terrenos pertencentes à Municipalidade, situados no chamado "Campo dos Alemães" 
(Bairro do Putim), com a área total de 9.280.000m² (nove milhões, duzentos e oitenta mil metros quadrados), 
destinados ao Centro Técnico de Aeronáutica, com as confrontações e características constantes da planta 
devidamente autenticada, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

§ 1º A presente doação fica condicionada à reserva pelo Ministério da Aeronáutica de uma área de 40.000m² 
(quarenta mil metros quadrados) para construção pela Prefeitura de uma necrópole municipal.

§ 2º Fica mantida a Estrada de Brejauveira como bem de uso comum, e cuja área não está compreendida na 
presente Lei, enquanto dela se utilizarem os moradores dos Bairros servidos pela mesma.

Art. 2º As despesas decorrentes desta doação e de ações judiciais por ela provocadas ficam a cargo exclusivo 
do Ministério da Aeronáutica.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância de São José dos Campos, 23 de novembro de 1.951.

Eng.º Benoit Almeida Victoretti
Prefeito Sanitário

Registrada e publicada na Secção do Expediente e Pessoal aos vinte e três de novembro de mil novecentos e 
cinquenta e um.

José Benedito Monteiro
Chefe da Secção do Exp. e Pessoal 
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PORQUE A REGIÃO DO CTA SE CHAMAVA CAMPOS DOS ALEMÃES

No início do Século XX, alemães se estabeleceram em São José dos Campos-SP para plantarem acácias e
exportarem sua casca para a Alemanha para se fazer remédio. É por isto que existe na cidade a Vila das
Acácias, próxima ao CTA.

 

 

  

DECRETO-LEI N. 9.805 DE 9 DE SETEMBRO DE 1946

Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito especial de Cr$ 29.444.000,00, para as despesas com o
Centro Técnico de Aeronáutica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito especial de vinte e nove milhões e quatrocentos e
quarenta e quatro mil cruzeiros (Cr$ 29. 444. 000,00), para atender às despesas (Serviços e Encargos) com o
início da execução do plano geral para o estabelecimento do Centro Técnico de Aeronáutica.

Art. 2º Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de Setembro de 1946; 125º da Independência e 58º da República.

EURICO G. DUTRA.

Armando Trompowsky.

 Gastão Vidigal.
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DECRETO Nº 26.619, DE 30 DE ABRIL DE 1949.

Dispõe  sôbre  a  Comissão  de  Organização  do  Centro  Técnico  de  Aeronáutica,  e  dá  outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, nº I, da Constituição Federal
e considerando a necessidade de intensificar a execução do Plano de Criação do Centro Técnico de Aeronáutica,

DECRETA:

Art. 1º A Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica (COCTA), criada pelo Decreto nº 26.508,
de 25 de março de 1949, funciona, de acôrdo com o artigo 3º, alínea d e artigo 25 do Decreto-lei número
9.888, de 16 de setembro de 1946, como órgão especial de caráter transitório, até a instalação do Centro
Técnico de Aeronáutica em São José dos Campos, no Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A COCTA é unidade administrativa diretamente subordinada ao Ministro da Aeronáutica.

Art. 2º Compete à COCTA:

I - a construção dos edifícios e a instalação do Centro Técnico de Aeronáutica em São José dos Campos, e a
aquisição de material para êsse órgão;

II - a seleção e indicação de Professôres e técnicos, nacionais e estrangeiros, para o Instituto Tecnológico do
Centro Técnico de Aeronáutica;

III - a ligação entre os professôres contratados para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e a Escola Técnica
do Exército, enquanto nesta funcionarem os cursos de engenharia aeronáutica;

IV - a orientação e execução da pesquisas técnica e dos trabalhos de laboratório dos professôres e especialistas
contratados para o C.T.A.;

V - tôdas as demais medidas necessárias à execução do Plano de Criação do Centro Técnico de Aeronáutica.

Art. 3º A Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica é chefiada por um Coronel Aviador, de
preferência  com o  curso  de engenharia  aeronáutica,  e  constituído  pelo  número  de  membros  fixados  pelo
Ministro da Aeronáutica.

§ 1º O Chefe e os membros da COCTA são designados pelo Ministro da Aeronáutica.

§ 2º Os trabalhos de execução da COCTA são desempenhados por elementos civis ou militares admitidos,
transferidos ou classificados na forma da Lei.

Art. 4º Êste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1949; 128º da Independência e 61º da República.

EURICO G. DUTRA

Armando Trompowsk
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DECRETO Nº 27.695 DE, 16 DE JANEIRO DE 1950.

Transforma em Curso fundamental e Curso Profissional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica os atuais Curso
de Preparação e Curso de Formação de Engenheiros de Aeronáutica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição
Federal e de acôrdo com a letra d do art. 3º e o art. 26, do Decreto-lei nº 9.888, de 16 de setembro de 1946,

DECRETA:

Art.  1º.  Os  atuais  Curso  de  Preparação  e  Curso  de  Formação  de  Engenheiros  de  Aeronáutica  ficam
transformados,  respectivamente,  em Cursos  Fundamental  e  Curso  Profissional  do  Instituto  tecnológico  de
Aeronáutica.

Art.  2º.  O Instituto  Tecnológico  de Aeronáutica  (I.T.A),  que faz parte  do Centro  Técnico  de Aeronáutica,
destina-se ao preparo e formação de engenheiros de aeronáutica.

Art. 3º. O Curso Fundamental do I.T.A se destina ao ensino de conhecimentos básicos gerais de Engenharia, e
é ministrado em dois anos.

§ 1º A admissão ao Curso Fundamental  faz-se por concurso entre candidatos que haja concluído o curso
científico ou clássico ou curso oficial equivalente, nos têrmos da legislação em vigor.

§ 2º  Haverá no Curso Fundamental,  um ano prévio,  de matricula Facultativa,  para candidatos,  dentre  os
mencionados no parágrafo anterior, que não estejam adequadamente preparados para o concurso a que se
refere o citado parágrafo.

§ 3º Aos alunos que concluírem com aproveitamento do Curso Fundamental serão conferidos um certificado de
conclusão de curso.

Art. 4º O curso profissional do I.T.A se destina à formação de engenheiros de aeronáutica, nas especialidades
de interêsse para a aviação brasileira em geral e à Fôrça Aérea Brasileira em particular.

§ 1º A admissão ao Curso Profissional se fará:

I - Automaticamente, para os alunos que possuírem certificado de conclusão do Curso Fundamental;

II - Mediante concurso, para os oficiais da Fôrça Aérea Brasileira, preenchidos os requisitos que o Ministério da
Aeronáutica estabelecer.

§ 2º O ensino no Curso Profissional, será dado em três anos.

§ 3º Aos alunos que concluírem com aproveitamento, um dos ramos do Curso Profissional, será conferido o
diploma de Engenheiro da Aeronáutica, com referência a especialidade que tenha sido cursada.

Art. 5º. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica poderá completar o número de Matrículas fixado pelo Ministro
da Aeronáutica para cada um de seus anos letivos, aceitando candidatos que, pelo certificados de estudos já
realizados,  ou de  aprovação  em disciplinas  correspondentes das  escolas  superiores  congêneres  oficiais  ou
reconhecidas, e mediante concurso prestado no Instituto, demonstrem está em condições de acompanhar, com
aproveitamento, o nível de estudos do ano letivo em que pretendam matrícula.

Art. 6º. O Curso Fundamental do I.T.A. funcionará na sede do Centro Técnico de Aeronáutica, em São José dos
Campos, Estado de São Paulo, a partir do ano letivo de 1950.

Art. 7º O Curso Profissional do I.T.A. funcionará a partir do ano letivo de 1950, provisòriamente na Capital
Federal, efetuando-se sua transferência para São José dos Campos, mediante ato do Ministro da Aeronáutica,
tão logo o permitam as obras do Centro Técnico de Aeronáutica.

Art. 8º Ficam automàticamente transferidos para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica os alunos matriculados
na Escola Técnica do Exercito e nos Cursos a que se refere êste Decreto.

Art. 9º O funcionamento dos Cursos do I.T.A. far-se-á, presente exercício, dentro dos créditos que forem
distribuídos ao Centro Técnico de Aeronáutica no orçamento analítico do Ministério da Aeronáutica, para 1950.
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Art. 10. À Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica compete dirigir todos do trabalhos do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica e de seus cursos, até completar-se a instalação do Centro Técnico de
Aeronáutica.

Art.  11.  O  Ministro  da  Aeronáutica  baixará  no  prazo  de  90  dias  as  instalações  necessárias  para  o
funcionamento dos Cursos a que se refere êste Decreto.

Art. 12. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 16 de janeiro de 1950; 129º da Independência e 62º da República.

EURICO G. DUTRA

Armando Trompowsky
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O POETA CASSIANO RICARDO LEITE E A CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL QUE FUNCIONARÁ JUNTO
COM O GINÁSIO ESTADUAL CRIADO EM 1945:

DECRETO-LEI N. 17.129, DE 13 DE MARÇO DE 1947

Dispõe sobre criação de uma escola normal em São José dos Campos:

O INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, usando da atribuição que lhe confere o artigo 6.º, n. II,
do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Artigo 1.º - É criada uma Escola Normal na cidade de S. José dos Campos obedecida a legislação vigente sobre
a organização das escolas normais oficiais.

Artigo 2.º - Passa a funcionar como parte integrante do estabelecimento ora criado, o Ginásio Estadual da
referida cidade.

Artigo  3.°  -  Este  decreto-lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 12 de março de 1947.

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES

Francisco Malta Cardoso

Respondendo pelo expediente da Secretaria de Educação.

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria do Governo, aos 13 de março de 1947.

Cassiano Ricardo - Diretor Geral.
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A Década de 1950

São  José  dos  Campos-SP,  em 1950,  possuía  44.804  habitantes  recenseados  pelo IBGE.  Em 1960,  seriam
77.000.

Em 1930, foi demolida a antiga Igreja Matriz que vinha em mal estado e tinha sido reformada várias vezes no
século XIX com verbas do governo provincial imperial e com loterias como vimos acima. Não se sabe de sua
exata localização.

Com a derrubada de outros imóveis ao lado da matriz velha, abriu-se a vista do Banhado, o que foi muito
comentado na  época.  Houve muita  polêmica,  havia  projetos  do  Pedro  Rachid  sendo  discutidos  pelo  novo
governo municipal que tomou posse com a Revolução de 1930; havia quem quisesse a nova matriz ao centro
da Praça Bento Bueno, renomeada pela Revolução de 1930 de Praça João Pessoa.

A atual "Praça do Padre João",

Antiga Praça Bento Bueno, antiga Praça João Pessoa, em obras, na década de 1940,

A Matriz de São José já totalmente concluída, e, o tradicional e antigo Hotel Remo, demolido em 2013
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A Via Dutra- BR-116

   A Primeira Rodovia Asfaltada da Região do Vale do Paraíba Paulista, e,  

Uma das primeiras rodovias federais asfaltadas no Brasil:

A  inauguração da Rodovia  Presidente  Dutra,  (BR-2),  (hoje  BR-116),  em 1951,  (foi  privatizada  em 1994),
possibilitou uma ligação mais rápida entre Rio de Janeiro e São Paulo, pela primeira vez, em estrada asfaltada.

O percurso rodoviário Rio-São Paulo foi encurtado dos 550 km da Estrada Velha para os 402 km da Via Dutra,
dos quais, 20 km (São Paulo-Guarulhos) já nasceram duplicados. Obra que só tornou viável, após a retificação
do Rio Tietê, pelo Governador do Estado de São Paulo, o Dr. Adhemar Pereira de Barros.

A pavimentação de estradas, com asfalto e concreto, uma inovação no Brasil, na época, foi introduzida pelo
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Adhemar Pereira de Barros, e, era malvista e criticada por muitos
políticos, (os apóstolos do atraso), que consideravam a pavimentação um processo muito caro.

Muitos políticos daquela época entendiam que os recursos públicos estariam melhor empregados se fossem
usados na construção de novas estradas de terra e na manutenção e conservação das estradas de terra já
existentes.

Até hoje, 2015, os governantes paulistas encontram fortes resistências quando constroem estradas.

Foi o asfalto, foi a Rodovia Dutra que fez aumentar o número de automóveis em circulação no Vale do Paraíba e
não o contrário. A Rodovia Presidente Dutra foi uma rodovia do tipo "Indutora de Desenvolvimento". 

É usual pensar o contrário, e, totalmente errado: "São José dos Campos-SP e região estavam em crescimento
acelerado e precisavam de uma nova rodovia". NÃO NÃO NÃO:

Foi a Via Dutra que trouxe o crescimento e desenvolvimento!

A Rodovia Presidente Dutra, (Via Dutra ? BR-116), liga as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil,
(Grande Rio e Grande São Paulo); corta 39 municípios, e, tem uma extensão de 402 quilômetros; é toda

duplicada desde 1967, e, tem trechos quadruplicados e tem trechos com marginais.

É obra de estadista porque foi feita pensando-se não na próxima eleição, mas pensando, sim, na próxima
geração de brasileiros que viveriam nas décadas de 1960 em diante.
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O Grande surto industrial trazido pela Rodovia Presidente Dutra

A Rodovia Presidente Dutra 

 Principal ligação entre o Nordeste e o Sul do Brasil

Na década de 1950, doaram-se terrenos às margens da nova rodovia, onde se instalaram várias fábricas,
impulsionando a industrialização da cidade:

As fábricas às margens da nova rodovia asfaltada - o primeiro asfalto do Vale do Paraíba Paulista:

Às margens da Via Dutra, somente no trecho de São José dos Campos-SP, além do CEAGESP, empresas de
transportes e comerciais, instalaram-se fábricas de médio e de grande porte:

Phillips,

Ibrape,

Kodak,

Tecsat,

Johnson & Johnson,

National Panasonic,

Eaton,

Avibrás-Tectran,

São Paulo Alpargatas,

Indústria Aeronáutica Neiva,

Ericsson,

Eluma-Bundy,

Petrobrás,

General Motors,

Detroit-Diesel Allison,

Amplimatic,

Century,

Hitachi,

Engesa, e a

Fuji, na divisa com Caçapava-SP.

Essas grandes fábricas às margens da Via Dutra, (BR-116), são a prova viva de como estavam certos os
estadistas Dr. Washington Luís e Dr. Adhemar Pereira de Barros em suas considerações antológicas sobre a
importância das estradas.

"As estradas aproximam os centros produtores dos centros consumidores, valorizam as terras que atravessam,
tornam baratos os produtos que exploram e trazem a facilidade de comunicação para correios e

escolas!" Washington Luís.
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"O programa rodoviário idealizado pelo ex-presidente Washington Luís será por mim integralmente realizado.
Abrir estradas! Eis aí uma das acertadas soluções para o desenvolvimento econômico-financeiro do Estado.

Convencido da oportunidade desta medida, estudei a realização de uma completa rede rodoviária, a unir todos
os centros produtores, estes com as saídas naturais da riqueza estadual!" 

Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros.

 

A chegada da São Paulo Alpargatas, em 1959, foi a responsável pelo surgimento do Jardim Satélite, o maior
bairro da cidade, e, da maior região da cidade, a Região Sul, toda ela localizada no lado sul da Via Dutra.

Atualmente, estão instaladas às margens da Via Dutra, inúmeros estabelecimentos comerciais.

Onde foi a Alpargatas, hoje é o Shopping Vale Sul, e, onde foi a Ericson, hoje é o Shopping Centervale.

Novo impulso foi dado com a duplicação da Rodovia Presidente Dutra; obra iniciada em 1964, e, concluída em
1967.

A duplicação da Rodovia Dutra aconteceu porque o movimento de automóveis tornou-se enorme, apenas 10
anos depois de inaugurada a Rodovia Dutra. 

O nome da rodovia BR-116 homenageia o estadista Presidente da República, naquela época, o Marechal Eurico
Gaspar Dutra que a construiu, e, que, com o seu Plano Nacional de Viação, o Plano Nacional Rodoviário, e, com
o Fundo Nacional Rodoviário, conseguiu que quase todo o Brasil, (e não mais somente o Estado de São Paulo),
finalmente passasse a ter rodovias.

 

 

 

A Contraprova - O outro lado da História

Os Municípios que ficaram fora da Via Dutra:

As cidades do "Vale Histórico", (O Fundo do Vale), ficavam às margens da Estrada Velha Rio-São Paulo.

A Rodovia Presidente Dutra, porém, tomou outro rumo:

De Queluz, a Via Dutra seguiu direto para o Estado do Rio de Janeiro, não passando por Silveiras, Areias, São
José do Barreiro, Arapeí e Bananal.

Estas cidades pararam no tempo. Pela segunda vez, as cidades do "Vale Histórico" tornaram-se cidades mortas,
provando, mais uma vez, que sem estradas não há desenvolvimento.

E a maior contraprova forma Paraibuna-SP e Caçapava Velha que ficaram décadas sem progredirem porque a
Estrada Velha e a Via Dutra não passavam por elas, ao contrário da Velha Estrada Real que de Jacareí-SP
seguia para Paraibuna-SP e Caçapava Velha.
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A "Vida" do Joseense antes da Via Dutra

A Estrada Velha São Paulo-Rio

A Ferrovia da Morte, e, o novo Ramal de Parateí

Antes de existir a Rodovia Presidente Dutra, viajava-se para São Paulo, de trem, pela Estrada de Ferro Central
do Brasil, EFCB, o que era muito demorado, e, por estrada de terra.

Mesmo quando não chovia e a estrada estava em boas condições, não se fazia o trajeto de São José dos
Campos-SP até à Cidade de São Paulo, pela Estrada Velha Rio-São Paulo, em menos de 3 horas e meia.

A Velha Estrada, construída pelo Dr. Washington Luís, ainda existia, cheia de curvas, subidas e descidas, e,
onde os carros atolavam na lama ou na areia.

Havia carreiros, entre Jacareí e São José, que ganhavam a vida tirando os automóveis do atoleiro.

Os atoleiros não eram só quando chovia. Os automóveis também atolavam no terreno arenoso da estrada. Os
ônibus  da  Empresa  de Ônibus  Pássaro  Marrom levavam pá  e  enxada  para  cavarem,  e,  tirarem ônibus  e
automóveis dos atoleiros.

Uma viagem entre Rio e São Paulo, cujo percurso era de cerca de 550 Km de estrada de terra, não se fazia
nunca em menos de 13 horas.

A EFCB era chamada, desde as primeiras décadas do Século XX,  de Ferrovia da Morte, devido aos seus
frequentes e trágicos acidentes, nos seus 499,1 km de extensão, e, 85 estações existentes em 1951.

Isto é: Quem fosse de trem, da Estação D. Pedro II, na Cidade do Rio de Janeiro, (o Km-0), até à Estação
Roosevelt, ( a antiga Estação do Norte), na Cidade de São Paulo, (o Km 499,1), teria que ter paciência com as
83 paradas do trem durante o trajeto Rio-São Paulo.

Em 1952, foi inaugurado a Variante São José dos Campos - Manuel Feio, (o Ramal de Paratéi, com extensão de
74 km), melhorando o tráfico, (somente para cargas), entre São José e a Cidade de São Paulo.

 

 

Placa Comemorativa da Inauguração da Via Dutra, em 19 de janeiro de 1951
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A Inauguração da Rodovia Presidente Dutra, então BR-2, em 19/jan/1951

 

  

O Estadista Marechal Eurico Gaspar Dutra, que construiu a BR-2, (a atual BR-116), que leva o seu nome
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 O Município dos prefeitos nomeados:

A Constituição do Estado de São Paulo de 1935 e a de 1947 estabeleciam que as Estâncias Hidrominerais e
Climatéricas teriam prefeitos sanitários nomeados pelo Governador do Estado.

O mesmo dizia o Decreto-Lei Complementar n° 9 de 31/dez/1969, assim, São José dos Campos-SP teve várias
prefeitos sanitários e prefeitos de "estância" nomeados pelo Governador do Estado, até 1977, quando deixou de
ser Estância Hidromineral.

- 1935:

A Constituição do Estado de São Paulo, de 09/jul/1935, dizia:

Art. 64 - O órgão executivo do Município é o Prefeito, eleito por quatro anos, pela Câmara Municipal, dentre os
vereadores, ou não, mediante voto secreto, sendo vedada a reeleição.

§ 1.º - recaindo a escolha em vereador será chamado o suplente para substituí-lo.

§  3.º  -  O  Governador  nomeará  os  prefeitos  da  Capital  e  dos  Municípios  que  constituírem  estancias
hidrominerais.

E, a Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo (Lei Estadual Paulista n° 2.484/1935) dizia:

Art. 18 - O orgão executivo do municipio é o prefeito, eleito, tambem com o mandato de quatro annos, pela
Camara,  mediante  voto  secreto,  dentre  o  numero  dos  vereadores,  ou  fóra  delle,  vedada  a  reeleição. 
§ 1.º - Recahindo a escolha em vereador, para o substituir  será convocado o respectivo supplente, salvo
áquelle,  entretanto,  o  direito  de,  a  qualquer  tempo,  reassumir  a  vereança,  renunciando  á  prefeitura. 
§ 2.º -  No municipio da Capital  e  no  da estancia  hydromineral  e climaterica  de São José dos Campos, o
prefeito será livremente nomeado e demittido pelo governador do Estado. 

E, faz a Lei Orgânica dos Municípois de 1935 mais uma referência explícita a São José dos Campos-SP:

Art. 47 - A Assembléa estabelecerá, em lei especial, as condições de creação das estancias a que se refere o
artigo 13, .§ 1.º, da Constituição Federal.

§ unico - Considera-se como tal, desde já, o municipio de São José dos Campos, com uma Camara Municipal
electiva, eprefeito de livre nomeação e demissão do governador do Estado.

 - 1947:

A Constituição Paulista, de 09/jul/1947, dizia:

TÍTULO III - Dos Municípios - Artigo 71 - A autonomia dos municípios é assegurada:

Parágrafo único - Serão nomeados pelo Governador, com aprovação da Assembléia, os prefeitos das estâncias
hidrominerais naturais e dos municípios que a lei federal declarar bases e portos de excepcional importância
para a defesa externa do país. 

(Ver abaixo sobre as leis que estabeleceram eleições diretas em São José dos Campos-SP.) 

Porém, nenhum prefeito municipal de São José dos Campos-SP era Interventor Federal, pois, apesar de possuir
a  Embraer,  o  CTA,  e,  a  Refinaria  Henrique  Lage,  o  município  NUNCA foi  declarado  "Área  de  Segurança
Nacional".

De 1958 até 1969, no Estado de São Paulo, as eleições para prefeitos de estâncias foram diretas.

A Emenda Constitucional n° 2, de 14/jan/1958, da Constituição Paulista de 1947, estabelece eleições diretas
para prefeito, (agora dito prefeito municipal, e, não mais prefeito sanitário), nas estâncias hidrominerais do
Estado de São Paulo, e, São José dos Campos-SP elege diretamente, pela primeira vez, prefeito municipal:

Dr. Elmano Ferreira Velozo (1958-1962), Dr. José Marcondes Pereira (1962–1966), e, novamente o Dr. Elmano
Ferreira Velozo (1966-1970).

O último prefeito sanitário de São José dos Campos-SP foi o Dr. Donato Mascarenhas Filho em 1958.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 2, DE 14 DE JANEIRO DE 1958

A mesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
138 da Constituição Estadual, (de 1947), promulga a seguinte:

Emenda ao Artigo 71, parágrafo único, da Constituição Estadual.
Artigo Único - O artigo 71, Parágrafo único, da Constituição do 
Estado, passa a ter a seguinte Redação:
Parágrafo único - A eletividade do Prefeito prevalece para a Capital e 
Município onde houver estâncias hidrominerais naturais.
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em 14 de Janeiro 
de 1958.
a) Ruy de Almeida Barbosa, Presidente
 Amaral Furlan - 1º Secretário
 Castro Vianna - 2º Secretário
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A Primeira Escola de 2° Grau, e     o Poeta da Cidade  

A Faculdade de Direito, embrião da UNIVAP

Em 1951, instala-se o primeiro curso colegial (o atual 2° grau) em São José, (na atual E.E. João Cursino -
inicialmente instalado no atual Espaço Mário Covas).

Assinou a Lei Estadual Paulista n° 618, que criou o Curso Colegial, junto com o Governador Doutor Adhemar de
Barros, o poeta joseense Cassiano Ricardo Leite, que era o Diretor Geral da Secretaria de Estado de Governo do
Estado de São Paulo.

O Poeta Cassiano Ricardo Leite, da tradicional família Leite, foi muito importante, na década de 1930, no Brasil,
por suas obras como a "Marcha para o Oeste" que mostra o heroísmo do povo paulista desbravando o sertão.

Seu túmulo, hoje descaracterizado, no Cemitério Padre Rodolfo, ainda guarda, pelo menos, solta, a sua lápide,
a qual tem também o nome de Dolzani Ricardo. O poeta faleceu em 1974. É homenageado dando seu nome à
Biblioteca Municipal de São José. 

Leia a lei que criou o primeiro curso de 2° Grau em São José:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1950/lei-618-04.01.1950.html

Diz a minuta da Lei n° 618:

"Determina que passem a funcionar como Colégios os ginásios que constituem os cursos fundamentais das
Escolas Normais Estaduais de Dois Córregos e São José dos Campos, bem como o Ginásio de Mogi-Mirim."

Logo depois, o "DECRETO N. 19.472, DE 7 DE JUNHO DE 1950 dá a denominação de "Cel. João Cursino", ao
Colégio Estadual e Escola Normal de São José dos Campos."

Essa escola fora criada 20 anos antes. Teve vários nomes; o mais conhecido foi ESCOLA NORMAL, e, então, a
partir de 1951, passa a oferecer também o atual 2° Grau.

Até 1951, joseenses que queriam fazer o Curso Colegial tinham que ir para a Cidade de Taubaté-SP.

Em 1967, com a transferência do "João Cursino" para a Avenida Eng. Francisco José Longo, o edifício da Praça
Affonso Penna passa a ser a Câmara Municipal, a qual, até aquele momento era localizada na atual Biblioteca
Municipal.

Em 2002, a Câmara Municipal é transferida para o seu local atual, e, o edifício onde fora a Escola Normal, o
"João Cursino" passa a ser o "Espaço Mário Covas".

A Escola Normal que, em 1951, tornou-se Colégio Estadual - depois denominado " E.E. João Cursino" em
homenagem ao Prefeito Municipal que construiu o prédio do atual Espaço Mário Covas,

O E.E. João Cursino está localizado, desde 1967, na Avenida Francisco José Longo, 782
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O Almanaque de 1951

O "Almanaque de São José dos Campos-SP", publicado em 1951, coordenado pelo Dr. José Marcondes Pereira,
que, mais tarde, seria prefeito municipal, e, deputado federal.

O "Almanaque de 1951" dá o nome de todos os servidores da prefeitura municipal, de tão poucos que eram.
Hoje a Prefeitura Municipal conta com quase 10.000 servidores.

O "Almanaque de 1951" dá valiosas informações sobre a criação da Vila em 1767, sobre os sanatórios, e, sobre
os médicos sanitaristas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Direito

Em 1954, surge a segunda faculdade de São José, a "Faculdade de Direito", da atual UNIVAP. 
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SÃO JOSÉ EM 1956

Ano em que o Presidente Juscelino inicia a construção da Indústria Automobilística no Brasil, a qual transformou
São José dos Campos-SP e região

Folheto com as estatísticas, e, as principais informações sobre São José dos Campos-SP, em 1956

Eram tão poucos os telefones, com 4 digitos, portanto, menos de 1000 aparelhos;

E, não existia ainda o prefixo 21, que foi o primeiro prefixo de São José

Em 1960, veja abaixo, havia só 757 telefones instalados, porém tudo dentro da média nacional, e, até acima
dela

 

 

 

  

 

 

GM

Em março de 1959, o Presidente da República Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira inaugurou a unidade da
General Motors do Brasil (GM), em São José dos Campos-SP, que, por muitos anos, foi a maior fábrica do
município, perdendo, depois, este posto para a EMBRAER.
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A Década de 1960

Em 1960,  instala-se  a Faculdade  de  Farmácia  e  Odontologia,  FFOSJC,  atualmente  denominada  ICT-
UNESP, pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, e, que foi a terceira faculdade de São José
dos Campos-SP.

Em 1960, São José dos Campos-SP contava com 77.533 habitantes, 1.099 automóveis de passageiro (1,42
automóveis de passageiro para cada 100 habitantes) e 757 telefones (0,98 telefone para cada 100 habitantes).

Na época, ao contrário de hoje, não ter automóvel, televisor e telefone não era sinal de pobreza. Tê-los, sim,
era sinal de riqueza. 

Em 27 de julho de 1967, São José dos Campos-SP comemorou os 200 anos da criação da Vila de São José do
Paraíba.

Foi oficializado, naquele ano, o Hino do Município, o qual diz "Das mãos de Anchieta nascida", e, "sob o olhar
da Mantiqueira"

Neste hino, também é notado que São José dos Campos-SP era a "CIDADE QUE MAIS CRESCE". Já não era a 
cidade de São Paulo-SP a que mais crescia, como se dizia até então.

Isto se confirmou, 3 anos depois, no Censo do IBGE de 1970, que o município dobrou sua população de 1960 
para 1970: 77 mil para 148 mil habitantes.

A  população  de  São  José  dos  Campos-SP  passou  de  77.000  para  148.000  habitantes,  de  1960  a  1970,
duplicando a sua população em 10 anos, o que foi um dos maiores índices de crescimento populacional do
Brasil naquele período.

Foi então que, depois de 350 anos, que Taubaté-SP deixou de ser a maior e mais importante vila e depois
cidade do Vale do Paraíba Paulista.

De 1960 até 1962, existiu um hipódromo na região do Banhado, próximo ao centro da cidade.

 

 

 

 

283

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/hino-de-sao-jose-dos-campos/
http://www.ict.unesp.br/#!/


São José dos Campos-SP - SEDE DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PAULISTA

(Inicialmente  pertencente  à  Região  Administrativa  de  Santos,  o  litoral  norte  paulista  foi,  posteriormente,
incorporado à Região Administrativa de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP.) 

Posteriormente, na década de 1990, foram criados os municípios de Canas-SP, Arapeí-SP e Potim-SP, chegando
então a Região Administrativa de São José dos Campos-SP a ter 39 municípios.

E, São José dos Campos-SP passou a ser a CAPITAL DO VALE:

Com a criação, pelo Governo do Estado de São Paulo, das regiões administrativas, São José dos Campos-SP
passou a ser a ser a sede da Região Administrativa que hoje abrange 39 municípios do Vale do Paraíba, Serra
da Mantiqueira e Litoral Norte Paulista.

Exemplo: Fica em São José dos Campos-SP, a sede do DEINTER-1 que coordena e dirige a Polícia Civil Paulista
neste 39 municípios.

As regiões administrativas paulistas foram criadas em 1967 e depois alteradas. O decreto estadual paulista que
ficou estabelecendo em definitivo as REGIÕES ADMINISTRATIVAS FOI ESTE, que ainda está em vigor:

DECRETO estadual paulista N. 52.576, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1970

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=74815

Dispõe sôbre as regiões que deverão ser adotadas pelos órgãos da Administração Pública

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que
lhes são conferidas por lei e considerando que:

é  indispensável  ao  maior  rendimento  das atividades governamentais,  que se  promova  em nível  territorial
inferior ao Estadual a racionalização das relações entre os órgãos dos diferentes setores da Administração
Pública;

-  a importância de que todos os  órgãos governamentais,  em seus diferentes níveis  administrativos e nos
diversos  setores  de  atividades,  adotem  divisões  geográficas  harmônicas  para  fins  de  planejamento,
favorecendo  assim  um  tratamento  mais  coerente  do  conjunto  dos  problemas  sócio-econômicos  de  cada
comunidade;

-  a  inadiàvel  conveniência  de  levar  a  Administração  Estadual  a  adotar  critérios  de  localização  para  suas
instalações  e  atividades,  que  lhes  proporcionem  maior  rendimento,  eficiência  e  adequação  às  realidades
regionais e evitem a excessiva centralização administrativa;

- a necessidade de serem organizados o território do Estado e os seus equipamentos de infraestrutura segundo
uma visão de conjunto de forma a atender peculiares exigências de desenvolvimento de cada uma das regiões
sôcioeconômicas do Estado, notadamente no que diz respeito a urbanização e à indusrialização:

- o interêsse em facilitar o diálogo e a colaboração entre Estado e Municípios através da instituição de unidades
territoriais  que reunam vários  municípios  interdependentes social  e economicamente,  de  modo que novas
formas associativas sejam encontradas visando ao desenvolvimento local;

- os resultados obtidos nestes anos de implantação da regionalização e a dinâmica geo-econômica da região de
Bauru sugerem a reformulação de Divisão Regional do Estado:

-  a  descontinuidade territorial  da região  de São Paulo  Exterior  não atendeu plenamente  aos objetivos de
racionalização administrativa visada pela reforma;

Decreta:

Artigo  1.º  -  Ficam definidas e  aprovadas as  unidades territoriais  polarizadas que servirão  à  finalidade de
regionalização da ação governamental e de seu planejamento.

Parágrafo único - as unidades territoriais neste artigo são áreas geográficas definidas em diferentes escalões e
associadas cada uma delas a um pólo urbano principal.

Artigo 2.º - O sistema de unidades territoriais polarizadas do Estado comportará dois escalões básicos:
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I - o escalão das regiões, comportando 11 (onze) unidades;

II - o escalão das sub-regiões comportando 48 (quarenta e oito) unidades.

§ 1.º - As regiões e sub-regiões compõem-se de Municípios agrupados da seguinte forma:

1 - Região da Grande São Paulo, com sede em São Paulo:

2 - Região do Litoral, com sede em Santos;

2.1 - Sub-Região de Santos

2.2 - Sub-Região de São Sebastião

Caraguatatuba, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba.

3 - Região do Vale do Paraiba, com sede em São José dos Campos

3.1 - Sub-Região de São José dos Campos

Campos do Jordão, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, Santo Antonio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí e São José dos Campos.

3.2 - Sub-Região de Taubaté

Caçapava,  Natividade da Serra,  Pindamonhangaba,  Redenção da Serra,  São Luís  do  Paraitinga,  Taubaté  e
Tremembé.

3.3 - Sub-Região de Guaratinguetá

Aparecida, Areias Bananal, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena,
Piquete, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras.
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Leia sobre o primeiro computador Brasileiro – o Zezinho – inventado no ITA em 1961

O primeiro computador brasileiro é joseense e nasceu no ITA

http://blogdosinventores.com.br/computador-zezinho/

 http://www.invencoesbrasileiras.com.br/index.php/inventos/eletronica/89-computador-zezinho

“O Zezinho tinha capacidade de fazer vinte operações. Seu painel com dois metros de largura por um metro e meio de altura
dividia-se em três partes. “

 “O projeto  e construção  deste primeiro  computador  no  Brasil,  foi  realizado  como Trabalho  Individual  de  graduação em
Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

A experiência pioneira teve a ajuda financeira do CNPq. Os quatro alunos do ITA em São José dos Campos-SP, José Ellis Ripper,
Fernando Vieira de Souza, Alfred Wolkmer e Andras Vasarheyi, orientados pelo chefe de Divisão de Eletrônica do ITA, Richard
Wallauschek, projetaram e construíram o Zezinho utilizando apenas componentes nacionais.”
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MARCHA DA VITÓRIA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Em 05 de abril de 1964, 10 mil pessoas na atual Praça do Padre João, centro de São José dos Campos-SP
comemoravam a Vitória da Revolução de 1964.

O Jornal Folha de S. Paulo, do dia 06/abril/1964, primeiro caderno, página 6, deu a manchete:

“Em São José dos Campos, “Marcha” foi da “Vitória”

E relatou:

“O Largo da Matriz – Praça João Pessoa – foi pequeno para conter o grande número de pessoas que acorreu ao
local, portando bandeiras, faixas e cartazes, entoando o Hino Nacional e dando vivas ao Brasil, à democracia e
ás Forças Armadas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

A FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP QUE NÃO SAIU DO PAPEL

“LEI N. 8.473, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sôbre criação de estabelecimento de ensino superior

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1.º - Fica criada uma Faculdade de Medicina em São José dos Campos, na qualidade de instítuto isolado
do sistema estadual de ensino superior.

Artigo 2.º - A lei orçamentária do exercício em que se der a instalação do estabelecimento de ensino ora criado
consignará verbas necessárias a ocorrer às respectivas despesas.

Artigo 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 4 de dezembro de 1964.

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

José Carlos de Ataliba Nogueira

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Govêrno, aos 7 de dezembro de 1964.

Miguel Sansígolo - Diretor Geral, Substituto”
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 Lei Estadual Paulista n° 8.656, de 15 de Janeiro de 1965

Dispõe sôbre a criação de Reserva Florestal no Vale do Paraíba e dá outras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1.° - É criada, na região do Vale do Paraíba, a "Reserva Florestal da bacia hidrográfica do Vale do
Paraíba", dentro das divisas abaixo discriminadas:

"Começa na Serra do Mar, na divisa oeste do município de São José do Barreiro; continua pela Serra do Mar,
em direção  ao  oeste,  até  encontrar  a  estrada de rodagem estadual  Paraibuna-Caraguatatuba;  segue pelo
espigão divisor das águas dos rios Paraibuna-Tietê até encontrar a divisa oeste do município de Santa Branca;
continua por esta dívisa e as dos municípios de Guararema, Santa Isabel e São José dos Campos até encontrar
a serra da Mantiqueira; daí, deflete à direita e segue pela cumeeira da serra da Mantiqueira até encontrar o rio
do Salto, divisa do Estado do Rio de Janeiro, pela qual desce até sua barra no rio Paraíba; atravessando o
referido rio Paraíba segue pelas divisas do Estado do Rio de Janeiro até encontrar a divisa oeste do município
de São José do Barreiro, pela qual segue até encontrar a serra, do Mar, ponto de partida".
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O Bicentenário de São José "sob o olhar" do cineasta Primo Carbonari

O velho cineasta Primo Carbonari,  famoso pelos seus noticiosos exibidos antes de iniciar-se os filmes nos
cinemas, mostra, neste curta metragem, em P&B, cenas e locais da cidade, como o CTA e o Sanatório Maria
Imaculada.

Como não existia ainda o Avião Bandeirante e a EMBRAER, é mostrado, como orgulho da cidade, os aviões
planadores.

O curta metragem, de 10:41 minutos, mostra a saudosa Guarda Mirim do saudoso vereador Francisco Ricci.

O  curta  metragem  mostra,  entre  outras  personalidades  de  destaque  de  São  José  no  seu  Bicentenário,
o Deputado Estadual Benedicto Matarazzo prestigiando uma partida de futebol, no, hoje demolido, Formigão do
Vale, (localizado onde, hoje, é um templo da Igreja Universal no centro da cidade), o Dr. José de Castro
Coimbra presidindo uma sessão da Câmara Municipal na Legislatura 1965-1969, o vereador Sebastião Teodoro
e outros sucessores dos velhos índios vereadores de 200 anos antes.

Aparece, sério, em sua mesa de trabalho, o saudoso seresteiro, e, 4 vezes Prefeito Municipal Elmano Ferreira
Veloso.

São José dos Campos-SP, no bicentenário da criação da vila - 1967

 

Em 1968, o novo jornal AGORA, de São José dos Campos-SP, torna-se o primeiro jornal do Vale do Paraíba, e,
um dos primeiros do Brasil, a ser impresso no novo, e, revolucionário processo OFFSET. 
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP quando do surgimento da EMBRAER

 

Vista Aérea de São José dos Campos-SP

Final da Década de 1960
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A EMBRAER

Em 1969, a criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Embraer, pelo decreto-lei federal n° 770, de
19/ago/1969, originada em um setor de desenvolvimento de aeronaves do CTA, chamado PAR, coloca São José
dos Campos-SP em uma nova era de desenvolvimento tecnológico.

DECRETO-LEI Nº 770, DE 19 DE AGÔSTO DE 1969

Autoriza a União a constituir a EMBRAER - Emprêsa Brasileira de Aeronáutica S.A. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do art. 2º do Ato Institucional nº
5, de 13 de dezembro de 1968,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Da Constituição da EMBRAER

Art. 1º Fica a União autorizada a constituir, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, na forma dêste Decreto-lei,
uma sociedade de economia mista que se denominará EMBRAER - Emprêsa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Parágrafo único. A EMBRAER terá sede e fôro na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Art. 2º A EMBRAER terá por objeto promover o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira e atividades
correlatas, inclusive projetar e construir aeronaves e respectivas acessórios, componentes e equipamentos e
promover ou executar atividades técnicas vinculadas a produção e manutenção do material aeronáutico, de
acôrdo com programas e projetos aprovados pelo Poder Executivo.

§ 1º A EMBRAER recorrerá sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato desde que exista, na
área iniciativa privada capacitada a desenvolver os encargos de execução.

§  2º  A  implantação  progressiva  da  indústria  aeronáutica  observará  critérios  de  racionalidade  econômica,
inclusive quanto à necessidade de assegurar escalas mínimas de produção eficientes.

§  3º  O  Ministério  da  Aeronáutica  e  quaisquer  órgãos  da  administração  direta  ou  indireta  federal,  darão
prioridade à utilização dos produtos e serviços da EMBRAER.

 

Depois de várias tentativas frustradas de construir aeronaves, dos quais o mais conhecido foi o Convertiplano,
(um misto de avião e helicóptero), o PAR constrói o avião Bandeirante, e, logo em seguida, é criada pelo
governo federal  do Brasil,  uma sociedade de economia mista,  uma sociedade anônima,  a  EMBRAER, para
produzir, em série, o Bimotor Turbohélice Bandeirante.

Atualmente, a EMBRAER é a maior empregadora de São José dos Campos-SP, (com 19.000 empregados, em
2016, no total, sendo que destes, 13.000 trabalham nas unidades de São José dos Campos-SP), seguida pela
General Motors, pela Prefeitura Municipal, e, pelo Governo do Estado de São Paulo.

Por causa da Embraer, São José dos Campos-SP é considerada a "Capital Nacional do Avião".

Fundamental para o desenvolvimento da Embraer foi a mão de obra especializada formada pelo ITA.

A Embraer é uma das poucas indústrias brasileiras, pois domina todo o Ciclo da Tecnologia do Produto: Estuda
o mercado mundial, Projeta, Desenvolve, Produz, faz o Marketing e Comercializa seus aviões; dá suporte e
assistência técnica a seus clientes.

Todos os seus aviões não-militares são voltados para o Mercado Mundial.

Ou seja, a Embraer NÃO é uma mera montadora de produtos desenvolvidos no Exterior (as maquileras) e/ou
com patentes no exterior.
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O progresso que representava a Embraer para o Brasil foi bem compreendido pelas autoridades, como se vê na 
justificativa da isenção de ICM, (o antigo Imposto de Circulação de Mercadorias, o atual ICMS), dado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual Paulista n°     52.413, de 11/mar/1970  , logo após a
criação da Embraer. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
GS-361 
Senhor Governador:
Tenho a honra de encaminhar a elevada apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto, que dispõe sôbre a 
isenção do impôsto de circulação de mercadorias às saidas de aeronaves e respectivos acessórios, componentes e 
equipamentos promovidas pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., de seus estabelecimentos localizados neste Estado. 
Trata-se, como se pode observar, de medida das mais justas, representando uma valiosa contribuição do Estado ao 
desenvolvimento daquela industria, ora assumindo forma adulta, com a publicação do Decreto-lei federal n.º 770, de 19 de 
agôsto de 1969, que autoriza a União a constituir a EMBRAER, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., instalada em São José
dos Campos, sociedade de economia mista que tem o Govêrno federal como acionista majoritário. 
O incentivo se faz necessário se considerarmos o grande interesse mostrado pela Alta Administração do Pais, empenhado em 
dinamizá-la, tanto que concedeu isenção do Impôsto federal sôbre produtos industrializados, através da Lei n.º 5.330, de 11 de 
outubro de 1967, afora outras providências adotadas. 
De se considerar, outrossim, as condições dificeis para a fixação dessa complexa atividade, os longos periodos de 
maturação exigidos para o lançamento de produções seriadas economicamente viáveis, a baixa rentabilidade 
caracteristica economicamente da industria, que tem dificultado a participação do empresário privado, os incentivos 
de exportação concedidos pelos diferentes países produtores de aviões, aos seus fabricantes, o papel que o avião 
exerce para o desenvolvimento e a integração nacional, e a necessidade de se amparar, o quanto possível, a indústria 
aeronáutica do Brasil - que justificam plenamente a adoção da medida ora proposta. 
Esclareço, finalmente, que êste Decreto somente poderá abranger as operações internas realizadas no Estado, como as 
saídas que se destinem a não contribuinte localizado em outra Unidade da Federação, que e o rigorosamente permitido pela 
cláusula terceira do I Convênio do Rio de Janeiro. Para o benefício abranger operações interestaduais, como tais entendidas 
as realizadas entre contribuintes situados em mais de um Estado, tornar-se-ia necessária a permissão de Convênio, "ex vi" do 
artigo 1.° do Ato Complementar n.° 34. 
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Luis Arrôbas Martins - Secretário da Fazenda
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O CODIVAP foi criado em 1970, em reunião, em Campos do Jordão-SP, de prefeitos municipais da região do
Vale do Paraíba Paulista 

COVAP – EMBRIÃO DO  CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO PARAÍBA –
CODIVAP

 

DECRETO federal Nº 63.794, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968.

Cria a Comissão do Vale do Paraíba do Sul - COVAP e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão do Vale do Paraíba do Sul - COVAP, com o objetivo de promover a utilização
racional e integrada dos recursos hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, coordenando para êsse fim a ação
federal e estadual relacionada com a matéria, em conformidade com o mecanismo estabelecido pelo Decreto nº
60.920-67.

Art. 2º São atribuições da COVAP:

a)  disciplinar  o  aproveitamento  dos  recursos  hídricos  do  Rio  Paraíba  do  Sul  e  seus  afluentes,  visando  à
adequada integração dos diversos programas relacionados com o referido aproveitamento;

b)  incentivar  a proteção dos recursos hídricos e a  defesa contra enchentes,  bem como outros  programas
relacionados com o contrôle do escoamento da água na Bacia;

c)  orientar  as  atividades  de  órgãos  públicos  e  privados  atuantes  na  área,  visando  à  compatibilização  de
programas e projetos que objetivem o aproveitamento e a proteção de seus recursos hídricos;

d) realizar pesquisas e elaborar programas com vistas ao aproveitamento racional dêsses recursos hídricos;

e) promover a elaboração de projetos integrados para o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos da
Bacia, tendo em vista o desenvolvimento harmônico da área;

f) colaborar com programas de assistência técnica destinados ao aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia
do Rio Paraíba do Sul;

g) exercer outras atribuições necessárias à consecução do seu objetivo.

Art. 3º Para o desempenho dessas atribuições, a COVAP elaborará um Plano Diretor para o uso integrado dos
recursos  hídricos  da  Bacia  do  Rio  Paraíba  do  Sul,  o  qual  será  submetido  à  apreciação  do  Presidente  da
República.

Art. 4º A COVAP será constituída:

a)  de  um representante  de  cada  um dos  seguintes  Ministérios:  Planejamento  e  Coordenação  Geral,  que
coordenará  os  trabalhos  da  Comissão:  Interior,  que  será  o  seu  Secretário-Executivo;  Minas  e  Energia;
Agricultura e Transportes;

b) de um representante de cada um dos seguintes Estados: Guanabara, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo.

Art.  5º  O  Ministério  do  Interior  assegurará  recursos  materiais  e  humanos  para  o  suporte  técnico  e
administrativo necessário ao funcionamento da Secretaria-Executiva da Comissão.

§ 1º Os demais Ministérios e os Governos Estaduais participantes da Comissão poderão igualmente oferecer-lhe
apoio técnico e administrativo complementares.

§ 2º Nos têrmos do estabelecido neste artigo, os Ministérios participantes poderão constituir equipes técnicas
para realização de trabalhos específicos nas respectivas áreas de atuação.
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§ 3º As equipes técnicas previstas no parágrafo anterior funcionarão junto à COVAP, que lhes assegurará o
entrosamento necessário à integração das respectivas atividades.

Art. 6º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de dezembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.

A. COSTA E SILVA

Mário David Andreazza

Raymundo Bruno Marussig

José Costa Cavalcanti

Hélio Beltrão

Afonso A. Lima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Avião Bandeirante chama a atenção da Imprensa Brasileira

“O BRASIL LEVANTA VOO”

Em 12 de outubro de 1969, a Folha de S. Paulo dedica um caderno especial de sua edição para a nascente
indústria aeronáutica brasileira. Este primeiro grande espaço dedicado pela imprensa à nascente Embraer foi
dirigido pelo jornalista Joelmir Betting. O projeto do Bandeirante é mostrado na capa do caderno.

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1969/10/12/340/
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A Década de 1970

Com a construção das represas de Paraibuna-SP (da CESP), e, de Santa Branca-SP (da Light), no Rio Paraíba
do Sul, terminam as inundações na região conhecida como Banhado em São José dos Campos-SP, próximo ao
centro da Cidade.

Com o Banhado mais seco, (ainda é um brejo), surge a Favela do Banhado, atual Bairro Nova Esperança.

Na década de 1990, a linha de trem da RFFSA que passava pelo Banhado é desativada. 

Em 2002, o Banhado torna-se, no papel, Área de Preservação Ambiental.

Em 1972, São José dos Campos-SP contava com 170.000 habitantes e 8.200 automóveis. Um automóvel para
cada 20,7 habitantes, enquanto, em 1960, era um automóvel para cada 70,5 habitantes.

De 1970 até 1980, São José dos Campos-SP passou de 148.000 a 289.000 habitantes, quase duplicando sua
população.

Em 1973, é inaugurado o Parque Santos Dumont na área do antigo Sanatório Ezra. A Biblioteca Municipal
Cassiano Ricardo Leite funcionou, por anos, no Parque Santos Dumont.

Foi realizado, em outubro de 1973, uma grande feira e exposição aeronáutica internacional no CTA.

Na década de 1970,  as obras da da Refinaria Henrique Lage (REVAP) da   Petrobrás   trouxe mais empregos. Foi
inaugurada em 1977, e, trouxe maior arrecadação de impostos e mais tecnologia à cidade. Esta refinaria foi
ampliada na década de 2000.

 

 

Obras como a construção de novas refinarias faziam parte do II PND, (Plano de Desenvolvimento Econômico),
do estadista Presidente da República General Ernesto Geisel, que visava a última etapa da Era da Substituição
de Importações com a instalação no Brasil das indústrias de base, de matérias primas, e, petroquímica.
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Os Anos do Pleno Emprego

O Milagre Econômico Brasileiro

   A Cidade Progresso  

O Prefeito da Estância de São José dos Campos-SP Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira

Na primeira metade da década de 1970, década do Milagre da Economia Brasileira, o município foi governado
pelo estadista Brigadeiro da Aeronáutica, Sergio Sobral de Oliveira, conhecido como "Sobral";

Foi nomeado prefeito municipal, pelo Governador do Estado, por São José dos Campos-SP ser, naquela época,
uma Estância Hidromineral. Assinava como o "Prefeito da Estância de São José dos Campos-SP".

Havia pleno emprego, e, o município dobrava a sua população a cada dez anos. 

Trabalhadores daquela época estão sempre relembrando até hoje, 2016, do quanto era facílimo conseguir
emprego em São José dos Campos-SP no Tempo do Sobral.

Na entrada da Cidade, no Viaduto do CTA, ficava escrito:

"A Cidade Progresso Cumprimenta", e,

do outro lado:

"A Cidade Progresso Deseja Boa Viajem".

Em 24 de setembro de 1971, é inaugurada, em São José dos Campos-SP com grande festa, e um anúncio de
página inteira no Estado de S. Paulo, principal jornal do Brasil na época, a primeira grande loja das redes de

lojas que surgiam no Brasil, as LOJAS AMERICANAS

Ano de 1971

Lojas Americanas – a primeira grande loja das redes – e o Primeiro Hipermercado – o
PEG-PAG.

Graças à visão de estadista do Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira que trabalhou para
modernizar e ampliar o comércio da cidade e do Ministro da Fazendo Antônio Delfim
Neto que abriu linhas de crédito para construção de supermercados no Brasil,  uma
novidade  na  época,  foi  inaugurado  em  1971,  na  cidade,  sua  maior  loja,  as  Lojas
Americanas que marcou época, na esquina da Praça Afonso Pena com Rua Francisco
Paes em frente à Igreja São Benedito, em área pertencente ao município e na entrada
da cidade ás margens da rodovia Dutra, em área também do município, onde hoje é o
Hipermercado EXTRA, o PRIMEIRO HIPERMERCADO da cidade, (algo raro no Brasil, na
época, um hipermercado), era o PEG-PAG.

  

Em 1970, o Prefeito Municipal de São José dos Campos-SP, Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, asfalta, entre
outras, a Avenida Princesa Isabel, a Avenida São José e a Avenida Francisco José Longo, ficando ligada, com
asfalto, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até a zona norte onde sai a rodovia para Monteiro Lobato-SP, a
SP-50, importante na época, porque ainda não existia a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, (SP-123) ligando
Taubaté-SP a Campos do Jordão-SP.

Nas comemorações dos 100 anos de nascimento do inventor Alberto dos Santos-Dumont, em outubro de 1973,
houve uma grande exposição aeroespacial, no CTA, e, a inauguração do Parque Santos Dumont.
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O Fórum, em março de 1973, foi transferido, da Praça Afonso Pena, para um local maior, na Rua Paulo Setúbal.

Falava-se,  em  1973,  em  uma  edição  comemorativa  da  cidade,  em  se  instalar,  em  São  José,  um  trem
denominado monotrilho.

Em outubro de 1973, começa a funcionar o Sistema UHF de Televisão com antenas instaladas no Bairro Alto da
Ponte, dispensando-se as enormes antenas do tipo rabo-de-peixe apontadas para o Pico do Jaraguá em São
Paulo-SP do antigo sistema VHF.

Com a conclusão da represa de Paraibuna-SP, é asfaltada, e, construído um novo traçado, em vários pontos, da
Rodovia SP-99, (Tamoios), ligando São José ao Litoral Norte Paulista, incrementando o turismo nessa região.

Em 1974 e 1975, foi construído a REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP e JACAREÍ-
SP pela COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO, COMGÁS.

O Sobral ia aos bairros conversar com a população e discursar sobre seu governo. Isto chegou a ser noticiado
no jornal O ESTADO DE S. PAULO, Estadão, em 1970. Na Vila Nair, em 1974, Sobral discursou para o povo no
Grupo Escolar da Vila Nair e prometeu asfalto para aquela região, o que logo foi feito.

Depois que deixou a prefeitura municipal, Sobral escrevia nos jornais os Bilhetes do Sobral. 

No final  da década de 1970 e início  da década de 1980, São José dos Campos-SP era conhecida como o
município com maior número de moradores norte-americanos e havia muitas casas de estilo americano no
Jardim Apolo e Jardim Esplanada, sem muro e com gramado na frente, e foi assim, pensando no estilo norte-
americano que foi projetado o Jardim Vista Verde.

 

 

 

 

Casas Populares de Alta qualidade do Tempo do Sobral

Uma obra prima dos governos brasileiros foi realizada, no Tempo do Sobral, em São José dos Campos-SP,
 o Loteamento do Banco Nacional da Habitação,  BNH,  o Conjunto Satélite 4, inaugurado em 1972, no Jardim
Satélite, antiga fazenda da familia do Eugênio Bonádio.

O Conjunto habitacional possui 850 casas de dois e três dormitórios de alta qualidade de construção, algumas
destas casas estão no seu estado original e em excelente estado até hoje. Todas as outras também estariam
em excelente estado até hoje se mantidas originais por seus proprietários. 

 

 

São José do "Tempo do Sobral"

https://www.youtube.com/watch?v=H7HRu-SzPqI

 

 

LEI Nº 1682, DE 10/10/1973 - PUB. BM Nº 116, DE 26/10/1973
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AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS NA FORMA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito da Estância de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no parágrafo 3º do artigo 26 do Decreto-Lei Complementar Estadual nº 9 de 31 de dezembro de 1969, 
combinado com os artigos 51, parágrafo 3º e 200 da Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969, 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a promover as medidas e atos necessários à constituição, 
instalação e funcionamento de uma Sociedade por ações sob a denominação Urbanizadora Municipal URBAM 
que funcionará por tempo indeterminado, com sede e fôro na Cidade de São José dos Campos.

 

 

Um Bairro de São José dos Campos-SP, no Tempo do Sobral:

http://www.ict.unesp.br/#!/instituicao/memorias/historia-da-nossa-cidade/um-bairro-de-sao-jose-dos-campos-
sp-em-1971---jardim-satelite/

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP do SOBRAL e do FUTURO

O Plano de Desenvolvimento Integrado para São José dos Campos-SP do prefeito municipal Brigadeiro Sérgio
Sobral de Oliveira:

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-jose-dos-campos/lei-ordinaria/1971/163/1623/lei-ordinaria-n-1623-
1971-institui-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-integrado-do-municipio-de-sao-jose-dos-campos-e-da-
outras-providencias?q=desenvolvimento
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MINISTRO DECANO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) Dr. Celso de Mello PROMOTOR DE
JUSTIÇA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Na década de 1970, o Dr. Celso de Mello, que já foi presidente do STF, no início de sua carreira, foi promotor
de justiça em São José dos Campos-SP.

O Dr. Celso de Mello ingressou na magistratura em 1970.

 

O eminente ministro do STF Dr. Celso de Mello
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1971 – CRIAÇÃO DO INPE PELO PRESIDENTE MÉDICI

DECRETO Nº 68.532 - DE 22 DE ABRIL DE 1971.

Extingue o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Especiais (GOCNAE) e cria o
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 21 da Lei nº 4.533, de 8 de dezembro de 1964 e as prescrições das
Diretrizes Gerais para a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais,

DECRETA:

Art. 1º Fica extinto o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE), instituído
pelo Decreto nº 51.133, de 3 agosto de 1961.

Art. 2º Fica criado, subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), o Instituto de Pesquisas Espaciais
(INPE).

Parágrafo único. O INPE é o principal órgão de execução para o desenvolvimento das pesquisas espaciais, no
âmbito civil, de acôrdo com orientação da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE).

Art. 3º Compete ao INPE:

a)  apresentar  ao  CNPq  propostas  dos  planejamentos  e  dos  programas  plurianuais  e  anuais  de  pesquisas
espaciais, com a ordenação prioritária dos projetos que os integram e a identificação dos órgãos executores;

b) elaborar as propostas de contratos ou convênios a serem celebrados com entidades nacionais, estrangeiras
ou internacionais, submetendo-as à apreciação do CNPq;

c) executar atividades e projetos de pesquisa espacial, diretamente, ou mediante contrato ou convênio com
outros órgãos de execução nacionais, estrangeiros ou internacionais;

d) de acôrdo com orientação do CNPq, realizar a coordenação e o contrôle técnico das atividades e projetos de
pesquisa espacial das instituições nacionais civis de pesquisa e ensino;

e) promover a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos; organizar cursos especializados ou
cooperar na organização dos mesmos; conceder bolsas de estudo ou de pesquisa e promover estágios em
instituições técnico-científicas e em estabelecimentos industriais do País ou do Exterior;

f) manter intercâmbio de informações científicas com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, que
se dedicam a atividades espaciais;

g) promover, com aprovação do CNPq, conferências internacionais, simpósios e outros conclaves científicos e
participar dêles;

h) emitir pareceres e sugestões ralativas aos assuntos de atividades espaciais e correlatas.

Art.  16. A organização e funcionamento do INPE serão disciplinados em regimento interno,  proposto pelo
Diretor-Geral do Instituto e submetido, pelo Presidente do CNPq, à aprovação presidencial.

Art. 17. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Decreto nº 51.133, de 3
de agôsto de 1961 e demais disposições em contrário.

Brasília, 22 de abril de 1971; 150º da Independência e 83º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI
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O Carro a Álcool inventado no CTA
“Com o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, em 1975, surgiu a ideia de produzir carros de passeio que rodassem com o
combustível. 
Quem chefiava a equipe de pesquisadores do programa, no Centro Técnico Aerospacial (CTA) da Aeronáutica, em São José dos
Campos-SP, era o engenheiro Urbano Ernesto Stumpf, (1916-1998), o pai do motor a álcool no Brasil. Cerca de 160 pessoas
atuaram nas pesquisas, inclusive engenheiros mecânicos das fábricas de automóveis, que foram convocados pelo governo para
o projeto.

Em 1976  surgiu  o  primeiro  Carro  a  Ácool  joseense  e  brasileiro,  um Dodge  1800 Polara  que está, desde  2004, no  Museu
Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos-SP, depois de passar 28 anos entre as garagens das várias divisões do CTA.

http://dodgepolara1800.blogspot.com.br/2010/03/o-1-carro-alcool-verdade.html

 

 

O Primeiro Carro a Álcool Joseense e Brasileiro é um Dodge Polara
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O município passa a eleger o seu prefeito municipal:

A Lei Estadual Paulista n°. 1.402/  1977  , cujo projeto de lei é de autoria do Deputado Estadual Dr. Robson Riedel
Marinho, (conhecido como o Robson), um mineiro radicado em São José, permitiu que São José dos Campos-SP
voltasse a eleger seus prefeitos municipais.

A primeira eleição para Prefeito Municipal em São José dos Campos-SP, após esta lei, aconteceu em 15 de
novembro de 1978, tendo sido eleito o joseense Dr. Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua.

Projeto de lei   Nº   0288 / 1977

Documento Número Legislativo
Projeto de lei   0288 / 1977
Ementa
Exclui da condição de estância hidromineral o Município de São José dos Campos.
Regime
Tramitação Ordinária
Indexação
ESTÂNCIA HIDROMINERAL, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (MUNICÍPIO)
Autor(es) Apoiador(es)
Robson Marinho
Situação Atual
Último andamento 23/11/1977 Despacho: mantido o veto ao artigo 2º,por decurso do prazo nos termos do § 5º 

do artigo 26 da Constituição do Estado.Arquive-se (DO)     

Andamento
Data Descrição
03/08/1977 Publicado no Diário da Assembléia
25/08/1977 Publicados os Pareceres Nºs.: 902/77 da CCJ, 903/77 da CAM e 

904/77 da CFO (favoráveis ao projeto) (DO)
23/09/1977 Publicado o Autógrafo Nº 13.916 (DO)
08/10/1977 Publicada a LEI Nº 1.402, de 05.10.77 (DO)
08/10/1977 Publicada Mensagem nº 127/77 do Sr. Governador do Estado com 

veto parcial (DO)
27/10/1977 Publicados os Pareceres Nºs.: 1349/77 da CCJ e 1350/77 da CAM 

(contrários ao veto) (DO)
23/11/1977 Despacho: mantido o veto ao artigo 2º,por decurso do prazo nos 

termos do § 5º do artigo 26 da Constituição do Estado.Arquive-se 
(DO)

 

LEI ESTADUAL PAULISTA N. 1.402, DE 5 DE OUTUBRO DE 1977
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Exclui da condição de estância hidromineral o Município de São José dos Campos-SP:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
Artigo 1.º - Fica excluído da condição de estância hidromineral o Município de São José dos Campos-SP. 
Artigo 2.º - Vetado. 
Artigo 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 5 de outubro de 1977. 
PAULO EGYDIO MARTINS 
Manoel Pedro Pimentel
Secretário da Justiça 
Raphael Baldacci Filho 
Secretário do Interior 
Ruy Silva 
Secretário de Esportes e Turismo 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 5 de outubro de 1977. 
Nelson Petersen da Costa 

Nota: Da Década de 1930 até 1977, São José dos Campos-SP teve vários prefeitos municipais e prefeitos
sanitários nomeados pelos interventores federais, e, pelos governadores do Estado de São Paulo, por ter sido
Estância Climatérica e Estância Hidromineral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RODOVIA AYRTON SENNA
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   Antiga Rodovia dos Trabalhadores,  

A SP-070

A Antiga Via Leste

A Rodovia Governador Carvalho Pinto, extensão da Rodovia Ayrton Senna

Em 01/maio/1982, Dia do Trabalhador, é inaugurado, pelo Governador Paulo Salim Maluf, um novo acesso da
Cidade de São Paulo à região de São José dos Campos-SP, a Via Leste, SP-70, Rodovia dos Trabalhadores, a
atual Rodovia Ayrton Senna.

Em 1994, é inaugurada a Rodovia Governador Carvalho Pinto, um prolongamento da Rodovia Ayrton Senna, até
Taubaté-SP.

A Rodovia Governador Carvalho Pinto será prolongada, em 8 km, até encontrar-se com a Rodovia Oswaldo
Cruz, a SP-125, que liga Taubaté-SP a Ubatuba-SP.

As Vias Norte, Sul, Leste, e, a Via Oeste são as grandes rodovias modernas e expressas, (com poucas saídas e
poucas entradas), projetas, na década de 1960, pelo Estadista Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros,
quando os apóstolos do atraso diziam que eram obras "caras e desnecessárias".

Hoje são as rodovias: 

- Dos Bandeirantes, SP-348,

- Dos Imigrantes, SP-160,

- Ayrton Senna-Carvalho Pinto, SP-70, e,

- Castelo Branco, SP-280.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José dos Campos-SP na Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988
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Três parlamentares de São José dos Campos-SP assinaram a Constituição Federal do Brasil de 5/out/1988:

Os  deputados  federais  Joaquim Vicente  Ferreira  Bevilacqua  e  Robson Riedel  Marinho  e  o  senador  Severo
Fagundes Gomes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Anel Viário e a Privatização da Via Dutra

Na década de 1990, é inaugurado a segunda parte do Anel Viário de São José dos Campos-SP; a primeira parte
foi a Avenida Teotônio Vilela, ligando a Cidade, (como é chamado o Centro e seu entorno), à Zona Sul.

É privatizada a Via Dutra, em 1994, e, construída as suas marginais. 

Em  2014,  São  José  possui  quase  um  automóvel  para  cada  2  habitantes,  sendo,  uma  das  cidades  mais
motorizadas do Brasil.

O projeto original da Anel Viário de São José dos Campos-SP era uma ligação da Rodovia Presidente Dutra (BR-
116) até a Rodovia Monteiro Lobato (SP-50) para facilitar o acesso a Campos do Jordão-SP.

Com a entrega da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em 1977, muito mais moderna que a SP-50,
ligando Taubaté-SP a Campos do Jordão-SP, a SP-50 passou a ser apenas uma rodovia secundária, perdendo a
importância a ideia original do Anel Viário.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Era dos Shopping Centers e o fim dos cinemas de rua
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São José dos Campos-SP já possuía desde a década de 1970, hipermercados - O Peg- Pag, próxima à Via
Dutra, foi o primeiro, e, em 27/jul/1992, é inaugurado o Carrefour, entrando a cidade definitivamente na era
dos hipermercados.

Na década de 1970, surge o Calçadão da Rua 7 de setembro, e, o Shopping Centro em 1978.

São José dos Campos-SP ganhou seu primeiro Shopping Center quando a Cidade de São Paulo, em 1976,
possuía apenas três shopping centers: o Shopping Iguatemi, (primeiro shopping center do Brasil; inaugurado
em 1966), o Shopping Continental inaugurado em outubro de 1975, e, o Ibirapuera inaugurado em 1976.

Foi o Shopping Iguatemi que inaugurou, no Brasil, em 1966, a era dos cinemas em Shopping.

É de total desconhecimento da geração atual frequentadora de shoppings, em São José dos Campos-SP, que a
cidade foi uma das pioneiras do Brasil na abertura de shopping centers.

Em 1987, é inaugurado o primeiro grande shopping Center de São José dos Campos-SP e o primeiro a ter salas
de cinema – O CenterVale Shopping.

Os cinemas em Shopping Centers fizeram praticamente desaparecer os cinemas de rua no Brasil. O último dos
5 cinemas de rua a ser fechado  em São José dos Campos-SP foi o Cine Paratodos.

Com os grandes shopping centers desaparecem os 5 cinemas de rua da cidade.

A diferença básica entre os cinemas de rua e os cinemas de shopping centers é que os cinemas de rua possuem
somente uma sala para exibição de filmes, enquanto os cinemas de shoppings possuem várias salas. Fato
desconhecido pelas gerações atuais.

 

 

Depois de fechado, na década de 1940, o Cine Theatro São José, a cidade possuiu 5 cinemas comerciais:

- CTA,

- Planetário, na Vila Ema; hoje estacionamento de supermercado,

- Cine Santana; mantido, hoje, pela Prefeitura Municipal, como uma relíquia de um tempo desaparecido,

- Palácio, na Praça Afonso Pena, o maior, com mais de 1.000 lugares; hoje estacionamento,

- Paratodos, na Rua Coronel José Monteiro, cujo prédio ainda existe. Foi o segundo cinematógrafo da cidade,
inaugurado em 1941, muito moderno para a época, de maneira que com o fechamento do Theatro São José na
década de 1940, a cidade não ficou sem cinematógrafo.

 

 

 

 

 

 

 

 

09/fev/1993 – Lançado o primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, e, que foi desenvolvido pelo INPE
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O primeiro satélite brasileiro foi desenvolvido no INPE

SCD-1 completa 20 anos. Primeiro satélite brasileiro comprova o êxito da engenharia espacial no país

O lançamento do SCD-1 colocou o INPE entre as instituições que efetivamente dominam o ciclo completo de
uma missão espacial desde sua concepção até o final de sua operação em órbita”, diz Leonel Perondi, diretor do
INPE.

Ao concluir 105.577 voltas em torno da Terra, às 14h42 de 9 de fevereiro, o primeiro satélite brasileiro terá
completado 20 anos no espaço ainda em funcionamento. O número de órbitas é mais um dos resultados
impressionantes do SCD-1 (Satélite de Coleta de Dados), que tinha expectativa de apenas um ano de vida útil
quando foi lançado pelo foguete norte-americano Pegasus, em 1993.

Projetado,  construído  e  operado  pelo  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (INPE),  o  SCD-1  segue
retransmitindo informações para a previsão do tempo e monitoramento do nível de água dos rios e represas,
entre outras aplicações.

“Após este longo tempo em órbita, o SCD-1continua em operação e se prova um projeto de reconhecido
sucesso, um verdadeiro tributo à competência da engenharia espacial brasileira.

O início da operação em órbita do SCD-1 marcou também o estabelecimento do Sistema Brasileiro de Coleta de
Dados Ambientais, cujas informações são utilizadas por diversas instituições no Brasil e no exterior.

Além de cumprir sua missão de coleta de dados, o SCD-1 contribuiu para a cooperação com outros países, que
na década de 1990 se valeram da experiência brasileira na operação de satélites na mesma faixa.

Leia mais em:

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3198

 

Primeiro satélite totalmente brasileiro será lançado em 2018

Com informações do Inpe -  17/05/2017

Domínio tecnológico

O Brasil continua construindo o primeiro de uma série de satélites de médio porte, projeto do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), que deverá ser o primeiro satélite totalmente nacional - diferente do recém-
lançado SGDC, que foi fabricado por uma empresa francesa.

Previsto inicialmente para ser lançado em 2010, a falta de verbas e de priorização governamental retardaram o
projeto. Com isto, o primeiro satélite da série agora teve seu lançamento reagendado para 2018.

Leia mais em:

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=primeiro-satelite-totalmente-brasileiro-
sera-lancado-2018&id=010175170517#.WVjw8IjyvIU

 

 

 

 

A Urna Eletrônica Brasileira nasceu, nos anos 1990, em São José dos Campos-SP
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A urna eletrônica brasileira foi desenvolvida, na década de 1990, por engenheiros do INPE, Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, e do CTA (hoje DCTA – Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), ambos de
São José dos Campos-SP.

À época, Antônio Ésio Salgado, Paulo Nakaya, Osvaldo Catsumi e Mauro Hashioka foram convocados para
montar o software do aparelho.

“Fomos chamados pelo Tribunal Superior Eleitoral, (TSE), a fazer parte de um grupo de notáveis para estudar,
mapear e informatizar  todo o sistema eleitoral  brasileiro e, por fim,  criar a urna eletrônica com base em
requisitos técnicos de segurança”, conta Paulo Nakaya, engenheiro aposentado do INPE.

Desde seu lançamento nas eleições de 1996, a urna eletrônica vem sendo aperfeiçoada.

Em 2000, passou a ser utilizada em todas as seções eleitorais do Brasil.

Leia mais em:

http://www.aeb.gov.br/inpe-realiza-teste-em-urnas-eletronicas/

A importância de ter sido em São José dos Campos-SP criada a urna eletrônica que é referência no mundo todo
é tão grande que reproduzimos a reportagem na íntegra:

Publicado: 8/09/2010

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) realiza uma bateria de testes em duas urnas eletrônicas do
modelo  das  que  serão  usadas  nas  eleições  de  outubro.  As  atividades  acontecem nestes  dias  7  e  8  no
Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto, em São José dos Campos (SP).

Os testes vão checar, entre outras funções, se as ondas eletromagnéticas emitidas pelas urnas podem causar
interferências em equipamentos como o marca-passo.

A urna eletrônica brasileira foi desenvolvida na década de 1990 por engenheiros do INPE e do CTA (hoje DCTA
– Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial). À época, Antônio Ésio Salgado, Paulo Nakaya, Osvaldo
Catsumi e Mauro Hashioka foram convocados para montar o software do aparelho.

“Fomos chamados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fazer parte de um grupo de notáveis para estudar,
mapear e informatizar  todo o sistema eleitoral  brasileiro e, por fim,  criar a urna eletrônica com base em
requisitos técnicos de segurança”, conta Paulo Nakaya, engenheiro aposentado do INPE.

Desde seu lançamento nas eleições de 1996 e sua chegada a todo o território brasileiro em 2000, a urna
eletrônica vem sendo aperfeiçoada. Em 2009, ganhou um dispositivo para identificação biométrica, que foi
testado com sucesso em algumas cidades do país.

Segundo Antônio  Ésio,  que continua atuando no  Inpe e  também coordena projetos  de hardware e  novas
tecnologias  do  TSE,  os  novos  modelos  da  urna  eletrônica  trazem uma  cadeia  de  segurança  que  executa
somente programas assinados digitalmente pela Justiça Eleitoral.

“O  Inpe  é  um  ator  importante  neste  projeto  da  urna  eletrônica  porque  incentiva  as  colaborações  entre
universidades,  como  UnB,  Unicamp  e  Unitau.  Os  estudos  científicos  são  importantes  para  continuarmos
desenvolvendo tecnologias que possam tornar as máquinas cada vez mais eficazes”, afirma Antônio Ésio.

“O desenvolvimento  da urna eletrônica  modernizou nosso  processo  eleitoral,  minimizou o  preconceito  nas
votações e contribuiu para o fortalecimento da democratização no Brasil”,  orgulha-se Osvaldo Catsumi, do
DCTA.
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“As primeiras experiências públicas do voto eletrônico no Brasil, ocorridas nas eleições municipais de algumas
capitais em 1996. Hoje o processo eletrônico eleitoral do Brasil é reconhecido pelo mundo por sua rapidez,

eficiência e transparência.” Do Site do TSE

Leia mais sobre os 20 anos da Urna eletrônica (1996-2016) em:

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Dezembro/centro-cultural-da-justica-eleitoral-no-rio-de-
janeiro-realiza-evento-em-comemoracao-aso-20-anos-da-urna-eletronica

 

Conheça  a  história  da  urna  eletrônica
brasileira, que completa 18 anos
 

 20.06.201416:50
Compartilhar  página via  email  Compartilhar  página via  facebook  Compartilhar  página  via  twitter  Compartilhar  
página via google plus

Ouça matéria sobre o assunto.

Assista à reportagem sobre o tema.

Nas Eleições Gerais de 2014, a urna eletrônica brasileira completará 18 anos. No dia 5 de outubro, os mais de
141 milhões de eleitores participarão da maior eleição informatizada do país e do mundo, quando cerca de 530
mil urnas estarão disponíveis para votação. Desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir
ainda  mais  segurança  e  transparência  ao  processo  eleitoral  –  eliminando  a  intervenção  humana  dos
procedimentos de apuração e totalização dos resultados –, ao longo destas quase duas décadas, a máquina
informatizada de votar continua sendo símbolo de credibilidade e de democracia.

Esse nível de informatização do sistema eleitoral foi alcançado gradualmente, sempre passando pelo crivo da
segurança e da garantia do sigilo do voto, acompanhando a evolução tecnológica mundial. Entretanto, a criação
de um aparelho mecanizado para coletar votos é um desejo antigo no país. O primeiro Código Eleitoral, de
1932, previa em seu artigo 57 o “uso das máquinas de votar, regulado oportunamente pelo Tribunal Superior
(Eleitoral)”, devendo ser assegurado o sigilo do voto.

Na década de 1990, a urna eletrônica tornou-se uma realidade, mas antes disso a Justiça Eleitoral já investia
na sua informatização.

Como tudo começou
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O pontapé inicial para a criação do sistema informatizado de votação foi dado com a consolidação do cadastro
único e automatizado de eleitores. Isso começou em 1985 e foi finalizado em 1986, na gestão do ministro do
TSE Néri da Silveira, quando o Brasil  contava com cerca de 70 milhões de eleitores. Antes, não havia um
registro nacional, o que abria espaço para fraudes no cadastro.

Em 1994, sob a Presidência do ministro Sepúlveda Pertence, o TSE realizou pela primeira vez o processamento
eletrônico  do  resultado  das  eleições  gerais  daquele  ano  com  recursos  computacionais  da  própria  Justiça
Eleitoral. “Quando assumi a Presidência do TSE, em 1993, demos um passo significativo, que viabilizou, na
gestão seguinte, a invenção e o início da história da urna eletrônica sob a Presidência do ministro Carlos
Velloso.  No  meu  biênio,  montamos  a  infraestrutura  necessária  para  que  se  pudesse  pensar  em votação
eletrônica, que foi  a criação da rede nacional da Justiça Eleitoral”, conta o ministro Pertence no programa
Memórias da Democracia, produzido pelo Tribunal.

O ministro recorda que essa rede nacional da Justiça Eleitoral permitia transmitir a alguns centros regionais as
apurações de cada município. “Tanto que, ainda antes da urna eletrônica, dado o trabalho da rede, a eleição
presidencial de 1994, já às 10h, 11h da noite, nos permitia anunciar o candidato eleito, que tinha alcançado a
maioria absoluta”, lembra.

Revolução

Mas  “a grande revolução que foi  o  voto  eletrônico”,  como classifica  o ministro  Sepúlveda Pertence,  virou
realidade a partir  de 1995.  O presidente  do  TSE à época,  ministro  Carlos  Velloso,  explicou no  programa
Memórias da Democracia que desde sempre o objetivo foi no sentido de eliminar a fraude no processo eleitoral.
“Pertence e eu assumimos um compromisso: afastar a mão humana da apuração”, diz. E a solução, conta, foi
criar o voto eletrônico. “Uma urna eletrônica, um pequeno computador que pudesse processar eletronicamente
os votos, com rapidez, com a maior segurança, propiciando, então, uma apuração rápida.”

Segundo Velloso, foi  necessário  fazer  “como que uma cruzada” pelo  país  para mostrar  que seria  possível
informatizar   o  voto.
“Havia uma descrença muito grande, inclusive entre colegas”, destaca. O projeto começou a ser desenvolvido
por um “grupo de notáveis”, formado por desembargadores, juristas e funcionários da Justiça Eleitoral para
definir como deveria ser feita a coleta automática de votos.

“O sucesso do trabalho da construção da urna eletrônica brasileira foi todo traçado pela primeira comissão,
principalmente porque era uma comissão composta por pessoas que entendiam do negócio Justiça Eleitoral
brasileira”, registra o secretário de Tecnologia da Informação do TSE à época, Paulo Camarão, convidado do
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) pelo ministro Carlos Velloso para conduzir os trabalhos.

O atual secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, lembra que, antes de 1996, testes
eram feitos com o personal computer (PC) por tribunais regionais com o objetivo de informatizar a coleta de
votos. “Só que isso evoluiu. Entendeu-se que o computador não seria um mecanismo seguro o suficiente para
ser adotado no âmbito que se propunha, que seria [a votação eletrônica] em todo o país.”

Janino explica que o objetivo passou a ser a construção de um equipamento baseado em computador, com tela,
teclado e CPU num mesmo bloco, e com vários requisitos de segurança já implementados. “Não existia na
época um equipamento desse tipo”, recorda.

Outras  condições fundamentais  eram que a máquina fosse de fácil  interação com o cidadão e totalmente
fechada, impedindo o acesso a suas memórias internas, algo que o computador na época não oferecia. “Ao
invés de se ter um teclado com várias opções, se teria algo muito objetivo, que viabilizasse inclusive o voto do
analfabeto.  O  teclado  do  telefone  foi  justamente  para  possibilitar  que  o  analfabeto  e  o  deficiente  visual
pudessem interagir com aquele dispositivo sem muita dificuldade”, lembra Janino.

Assim, com base em premissas determinadas pelo “grupo de notáveis”, foi designado um “grupo
técnico” para desenvolver o projeto básico da urna eletrônica. Para tanto, foram chamados três
engenheiros  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (Inpe),  um  do  Exército,  um  da
Aeronáutica (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA), um da Marinha e um do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD).

“A comissão técnica começou do zero, foi  trabalhando e construindo e fez o protótipo da urna. Quando a
comissão trabalhava, fui visitado por representantes de empresas estrangeiras oferecendo urnas para nós. Eu
dizia: não, vamos fazer uma urna tupiniquim, simples e barata. E assim conseguimos”,  afirma o ministro
Velloso.

Giuseppe Janino também ressalta o fato de a urna eletrônica ter sido criada para a realidade brasileira. “Foi
uma solução  desenvolvida para  a  nossa  necessidade,  não foi  uma solução  importada.  Nós  não  fomos  ao
mercado adquirir alguma solução para a automatização do voto. Desenvolvemos internamente o projeto. Essa
solução tem o diferencial de servir exatamente para as nossas necessidades e se encaixar exatamente na nossa
realidade”, destaca.
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Antonio Esio Salgado, engenheiro do Inpe que compôs o grupo técnico responsável por conceber o projeto da
urna eletrônica, registra que o “grupo de notáveis” recomendou que a coleta de votos de forma eletrônica fosse
feita considerando-se apenas os números dos candidatos e partidos, com teclado e monitor disponíveis para
que o eleitor pudesse registrar seu voto e conferir visualmente se o candidato escolhido correspondia ao que foi
digitado no teclado.

Segundo  Paulo  Camarão,  uma  das  mudanças  mais  difíceis  foi  a  adoção  desse  sistema  numérico  para
candidatos. “Não foi fácil isso não, porque muitos candidatos têm a marca deles em seus nomes e na hora de
votar eles abandonam esses nomes para se transformar em números. [Mas] o Legislativo assimilou bem e
concordou com essa mudança radical no processo”, diz.

Primeira eleição informatizada

Em 1996, os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram coletados e
totalizados por meio das mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas para aquelas eleições. Participaram 57
cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas, 26 capitais (o Distrito Federal não participou por não eleger
prefeito). “As urnas foram distribuídas a tempo e modo por aviões da Força Aérea brasileira”, recorda Velloso.

Em artigo divulgado na imprensa no dia 29 de setembro de 1996, a uma semana do primeiro turno, o então
presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, afirmou: “A Justiça Eleitoral tem razões de sobras para acreditar que
o eleitor não enfrentará dificuldades para votar no novo sistema. A máquina desenvolvida é muito simples e foi
submetida aos mais exaustivos testes”.

Ele registrou ainda que do sucesso da inovação dependia a extensão do voto informatizado à totalidade do
eleitorado brasileiro. “O primeiro passo está sendo dado. A Justiça Eleitoral cumpre o seu papel, confiante de
que tem o endosso de todas as forças políticas do país na busca do objetivo maior: o aprimoramento constante
da democracia”, concluiu o ministro Marco Aurélio em seu artigo.

Cinco anos depois, as urnas eletrônicas chegavam a todos os cantos do país, na primeira eleição totalmente
informatizada. Desde então, a Justiça Eleitoral vem ampliando o parque de urnas eletrônicas para atender o
crescimento do eleitorado brasileiro.

Giuseppe Janino avalia “como um projeto de sucesso” a informatização do voto no país, principalmente pelo
comprometimento da Justiça Eleitoral com a melhoria contínua. “Enquanto tivermos esse comprometimento,
essa determinação na questão da melhoria contínua, e aproveitando sempre o que a tecnologia nos propõe
para introduzir essas melhorias, no sustentáculo transparência e segurança, teremos um serviço de excelência
prestada para o cidadão brasileiro e uma experiência a  ser  considerada para o mundo”.  Ele  concluiu que
“sempre há espaço para avançar”, mas que isso deve ser feito com cautela. “As melhorias têm de ser inseridas
passando pelo crivo da segurança e da cultura adquira pelo cidadão brasileiro.”
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20 anos da urna eletrônica inventada no DCTA em São José dos Campos-SP

Os 20 anos da implementação do voto eletrônico no Brasil são o tema da exposição que reúne fotos e objetos
do acervo da Justiça Eleitoral e que marcou a reinauguração do CCJE, e que foi inaugurada pelo ministro Gilmar
Mendes.

“O alto significado que se confere a este momento, em que se comemora os 20 anos da urna eletrônica, traduz
o justo reconhecimento da importância que tem o voto eletrônico para o nosso sistema eleitoral. A nossa urna é
motivo de orgulho para todos os brasileiros. Ela é a síntese dos nossos avanços em busca de um modelo de
eleições mais confiável. É o símbolo de um Brasil mais consciente do seu papel em uma democracia mais
sólida”, exaltou o ministro na abertura da exposição.

Ele destacou o longo processo de desenvolvimento e implementação do voto eletrônico no Brasil, lembrando
dos profissionais que dedicaram o seu conhecimento e esforços para garantir ao país um sistema de votação
seguro,  transparente,  ágil  e  eficiente.  “Sempre  na  perspectiva  do  interesse  da  nação,  a  Justiça  Eleitoral
caminhou, sem descanso, para elevar o Brasil ao patamar de ser o primeiro país a divulgar o resultado das
eleições em tempo recorde e de forma automatizada”, disse.

Para ele, o sistema eletrônico de votação, por sua confiabilidade e celeridade, fortalece as instituições, dignifica
a democracia e sustenta o Estado Democrático de Direito. “Em sendo a política a conquista do poder a serviço
do bem comum, a urna eletrônica veio tornar realidade o ideal que todos os cidadãos honestos deste imenso
Brasil dela esperavam: a emissão do resultado verdadeiro, apurado de acordo com os votos dados, com total
isenção e integridade”.
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Leia mais em:

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Dezembro/no-rj-exposicao-lancamento-de-selo-e-entrega-
de-medalhas-celebram-os-20-anos-da-urna-eletronica

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO XXI

Em São José dos Campos-SP foi instalado, na década de 2000, um parque tecnológico estadual, com empresas,
instituições de ciência e tecnologia, e instituições de ensino e de pesquisa na área de tecnologia atuando nas
áreas de aeroespacial, energia, saúde, recursos hídricos e de saneamento.
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LEIA SOBRE OS PARQUES TECNOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO:

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=71406&c=6

 

 

O Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP foi lançado em 2006:

 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=71341&c=6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte     no Estado de São Paulo  

Em janeiro de 2012, foi criada, pela Lei Complementar nº 1.166, de     09/01/2012  , a "Região Metropolitana do
Vale do Paraíba     e Litoral Norte  ".
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O Decreto n° 59.229 de 24/05/2013 instituiu o "Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte" - FUNDOVALE, o que deu novo impulso à região.

 

DECRETO Nº 61.256, DE 08 DE MAIO DE 2015

Aprova o Regulamento da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte - AGEMVALE, criada pela Lei Complementar nº 1.258,
de 12 de janeiro de 2015

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado o Regulamento da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - 
AGEMVALE, criada pela Lei Complementar nº 1.258, de 12 de janeiro de 2015, constante do Anexo que faz 
parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - O Diretor Executivo da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - AGEMVALE 
promoverá a adoção gradativa das medidas necessárias para a efetiva implantação das unidades previstas no 
Regulamento aprovado por este decreto, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras da 
entidade.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de maio de 2015
GERALDO ALCKMIN
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Moacir Rossetti
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente Secretaria de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de maio de 2015.

Leia a Íntegra do decreto:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-61256-08.05.2015.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A impossibilidade da construção de uma linha de trem de alta velocidade, TGV, (Trem-Bala), cortando o Vale do
Paraíba Paulista

Existiu sempre um saudosismo com a volta dos trens de passageiros, extintos na Rede Ferroviária Federal na
década de 1980, (a qual pertencia a EFCB, Estrada de Ferro Central do Brasil que passa por São José dos
Campos-SP).
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Extintos, por falta de passageiros, na década de 1980.

Atualmente,  trens  de  alta  velocidade,  que  possam competir  com ônibus  e  aviões,  são  caríssimos  e  anti
ecológicos, e, por isso estão sendo abandonados na Europa.

A proposta de se construir um Trem de Alta Velocidade entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com
uma parada em São José dos Campos-SP, para a Copa do Mundo de 2014, não saiu do papel.

O forte do trem antigamente era, exatamente, ter paradas em pequenos povoados, acumulando passageiros.

Um Trem Bala permite, apenas, duas paradas num percurso Rio-São Paulo que, há 100 anos, tinha 51 paradas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Duplicação da Rodovia dos Tamoios e o Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto:

Em 2014, é inaugurada a duplicação da Rodovia dos Tamoios, (SP-99), no trecho de planalto, obra feita em um
tempo recorde de 1 ano e meio. No trecho de serra, está previsto para ser entregue uma nova pista, (de
descida), em 2019.
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A Rodovia Governador Carvalho Pinto, a SP-070, foi prolongada, em 8 km, até encontrar-se com a Rodovia
Oswaldo Cruz, a SP-125, que liga Taubaté-SP a Ubatuba-SP. As obras iniciaram em 2014, e,foi inaugurada em
28/fev/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - São José dos Campos-SP é o 6° município empreendedor do Brasil

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) da organização de fomento Endeavo em 2016 coloca São José dos
Campos-SP entre os 10 maiores municípios empreendedores do Brasil, com destaque para a EMBRAER:
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1º - São Paulo-SP

2º - Florianópolis-SC

3º - Campinas-SP

4º - Joinville-SC

5º - Vitória-ES

6º - São José dos Campos-SP

7º - Porto Alegre-RS

8º - Sorocaba-SP

9º - Maringá-PR

10º - Ribeirão Preto-SP

Leia a reportagem:

http://pme.estadao.com.br/noticias/pme,entre-as-10-cidades-mais-empreendedoras-do-pais-6-estao-no-
interior-revela-estudo,20000000276,0.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta

Os Três Mais Populosos Municípios do Interior do Brasil em Maio de 2018
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Em maio de 2018, o Município de São José dos Campos-SP, no Brasil, contava com 508.804 eleitores.

Campinas-SP, o mais populoso município brasileiro fora das áreas das capitais dos estados, contava, em maio
de 2018, com 849.494 eleitores.

Uberlândia-MG, que disputa com São José dos Campos-SP o título de segundo mais populoso município fora
das  regiões metropolitanas  das capitais  dos estados do  Brasil,  contava,  em maio  de 2018,  com 466.043
eleitores.

Em maio de 2018, portanto, o Município de São José dos Campos-SP era o segundo mais populoso município
fora das áreas metropolitanas das capitais, ou seja, era o segundo maior populoso município do INTERIOR dos
estados do Brasil.

Nota: O número de eleitores, dado pela Justiça Eleitoral, é um dado mais preciso que o número de habitantes
dado pelos Censos do IBGE.

 

 

 

 

 

 

 

250 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP em 27 de julho de 2017

Esta História de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP é dedicada àqueles sonhadores de 1767:

Estabelecer uma numerosa povoação nesta Aldeia que foi hoje Villa nova erecta
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