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Capítulo 3 – Modernidade e elitização? (1911-1917) 

 

3.1. O Conde de Prates e as desapropriações do Chá 

 

A revolta não visava o poder, não pretendia vencer, não 

podia ganhar nada. Era somente um grito, uma convulsão 

de dor, uma vertigem de horror e indignação. Até que 

ponto um homem suporta ser espezinhado, desprezado e 

assustado? Quanto sofrimento é preciso para que um 

homem se atreva a encarar a morte sem medo? E quando 

a ousadia chega a esse ponto, ele é capaz de pressentir a 

presença do poder que o aflinge nos seus menores sinais. 

[...] Tudo que o constrange, o humilha, o subordina e lhe 

reduz a humanidade. Eis os seus alvos. [...] o seu objetivo 

é assumir e afirmar, ainda que por um gesto radical, ainda 

que por uma só e última vez, a sua própria dignidade. 

 

(SEVCENKO, 2018, p. 87-88)  

 

 Em 1911, por ocasião da inauguração do Theatro Municipal, o comerciante 

italiano Vicente Rosati entraria em contato com a municipalidade para demonstrar seu 

interesse de arrendar um espaço no novo edifício, visando abrir um estabelecimento 

próprio. Rosati, que havia nascido em 23 de março de 1983 na província italiana de 

Áquila, havia emigrado para o Brasil atrás das mesmas oportunidades que seus 

compatriotas aspiravam reiteradamente nos longínquos países latino-americanos. 

Inicialmente empregado na Rotisserie Sportman, logo sairia do local para fundar seu 

próprio negócio: o Bar-Café Municipal. Considerado o mais seleto e elegante da capital, 

estava localizado na parte interna do prédio, a direita da fachada principal. Além do 

ambiente coberto, a galeria lateral do Theatro servia-lhe de terraço abrigado, onde era 

possível ver tanto o Viaduto do Chá como, em perspectiva, o Valle do Anhangabaú.  

 O estabelecimento de Rosati, além de luxuoso, era um dos mais diversificados da 

cidade, e tentava destoar claramente da imagem de vila imperial que aquelas terras 

haviam tido em seu passado. Diariamente, oferecia o “chá das cinco”, que contava com 

“chocolates, biscoitos e bebidas finas”. Além disso, às terças-feiras, abrigava concertos 

realizados pela banda completa da Brigada Policial”, programação executada 

paralelamente ao do próprio Theatro69. Já às quartas-feiras e sábados era a vez das 

“matine’es chics”, onde oferecia, além do “serviço especial de chá, chocolate, etc.”, uma 

“excelente orchestra” formado por um sexteto de afamados professores”70. 

                                                 
69 Revista O Furão, edição 50, 1916. 
70 Correio Paulistano, edição 18043 de 13/10/1913. 
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 Apesar dos esforços e investimentos empreendidos por Rosati, seu 

estabelecimento carecia, contudo, de um elemento essencial: público. Ao que parece, 

apesar da novidade e da exclusividade de seu estabelecimento, o local era considerado 

longínquo e destoante demais do cotidiano da capital para ser frequentado. Essa 

resistência seria quebrada apenas com muita insistência. Como nos conta Albert 

Bonnaure no Livro de Ouro do Estado de São Paulo (1889-1914): Relatório Industrial, 

Commercial e Agrícola: 

 

apesar de sua luxuosa installação e da amabilidade do proprietário, durante um 

anno mais ou menos o estabelecimento se viu desamparado do favor público; 

o local parecia afastado e o público, rotineiro em seus hábitos, não se decidia 

a atravessar o viaducto do Chá. Vencido o primeiro passo, a voga, a 

popularidade apoderou-se do Café Municipal, que passou a ser o ponto favorito 

da elite mundana da capital (BONNAURE, 1914, p. 102-104). 

 

 A resistência dos paulistanos ao empreendimento de Rosati, ao contrário do que 

poderia parecer, não nos é estranho. A cidade nesse período, longe de ser um grande 

baluarte da modernidade com belos edifícios e imensos jardins, era na verdade um imenso 

canteiro de obras. Além disso, a majoritária parte do comércio – bem como qualquer outro 

serviço ou divertimento da capital – seguia concentrado no triângulo central, de modo 

que nos primeiros anos o Municipal – e seu vizinho, o São José – nada mais eram do que 

ciscos de modernidade em meio ao “vazio”. Sobre isso, Paulo Sutti nos chama atenção 

para o fato de que existia um  

 

encantamento da região do Triângulo, ostentado pela sofisticação das lojas e 

das modistas mais requisitadas, [que] procuraram traduzir o requinte e a 

elegância do centro comercial da metrópole paulista, atraindo verdadeiras 

peregrinações por parte da sociedade paulistana, que se dividia entre as 

distintas damas e senhoritas que buscavam avidamente as novidades das 

vitrines e a solenidade dos cavalheiros de chapéu-coco e bengala, que se 

postavam as portas dos cafés e das charutarias (SUTTI, 1996, p. 78).  

 

 Essa lógica permaneceria forte durante boa parte do início do século XX, sendo 

constantemente reforçada em periódicos de circulação restrita. Em 1915, na edição 26 da 

revista ilustrada A Cigarra, por exemplo, a rua Direita era descrita como o 

 

organismo maior e mais perfeito do Triangulo. Atravesse-a o leitor entre as 4 

e 6 da tarde e verá como nas physionomias das moças se póde ler como num 

livro aberto. O pensamento que della vem dar-lhe-á immediatamente, uma 

ideia muito nítida da vida descolada, da gente seleccionada, dos brocados e 

setins (...) É a chama da vida, a salamandra do sonho, derretendo o gelo da 



173 

 

velhice, dando-lhe por um instante, no espectaculo da rua, um pedaço de ilusão 

e de doçura71 

 

 O sucesso do empreendimento de Rosati, portanto, ia muito além de apenas 

oferecer boa estrutura e requinte. Dependia igualmente da quebra de costumes e trajetos 

ainda arraigados na elite local, ampliando a percepção coletiva sobre os espaços de 

sociabilidade da cidade. A seu favor, possuía um elemento que aparentemente se 

valorizava cada vez mais nas urbes modernas: as vistas panorâmicas. Sobre elas, Barbuy 

aponta para o fato de que  

 

nos novos padrões urbanísticos que se implantavam, as vistas panorâmicas 

eram cada vez mais valorizadas – e comercializadas. Conjugavam-se com os 

novos hábitos sociais de frequentação cada vez mais intensa de teatros e outras 

casas de espetáculos e de cafés e restaurantes. Faziam parte da nova 

conformação visual da cidade, que criava o cenário de urbe cosmopolita. 

Assim, fora do Triângulo, na Cidade Nova, isto é, para além do Anhangabaú, 

multiplicavam-se os terraços e salas com vistas panorâmicas. Era a cidade em 

exposição, fazendo pano de fundo para a “vida moderna” e proporcionando a 

sensação de amplitude, de liberdade e, talvez, de futuro (BARBUY, 2006, p. 

121).  

 

 Para exemplificar esse ponto, Barbuy utiliza justamente o relatório de Bonnaure 

com os casos do Municipal e do São José, ao indicar que 

 

o Teatro S. José possui um excelente restaurante [...] da sala do restaurante 

situada no 1º andar, se descortina o panorama magnífico da parte norte da 

cidade; nas noites de espetáculo, a sala é transformada em um vasto bar-fumoir, 

ponto de reunião dos espectadores durante o intervalo. [...] O Café Municipal 

é, dentre os de São Paulo, o mais seleto e elegante. Acha-se instalado em uma 

das dependências do Teatro Municipal, à direita da fachada principal. A sala, 

cuja decoração se harmoniza com a do interior do teatro, é de uma garridice 

esmera. A galeria lateral serve-lhe de terraço abrigado, d’onde a vista domina 

o viaduto do Chá e descobre a perspectiva do vale do Anhangabaú; um outro 

terraço está instalado sobre o terra-plano asfaltado. À tarde o edifício do teatro 

favorece-o com uma sombra propícia, que permite aos consumidores passarem 

ali alguns instantes agradáveis (BONNAURE, 1914 apud BARBUY, 2006, p. 

121). 

 

 Não obstante, é preciso notar que a descrição de Bonnaure foi realizada em 1914 

e, em 1911, quando da inauguração do Bar-Café de Rosati, a vista de seu terraço era tudo, 

menos harmoniosa ou agradável. Do alto do Theatro, seus consumidores tinham uma 

visão privilegiada das velhas casas da Formosa, e poderiam acompanhar, de camarote, 

toda sorte de desordem, tumulto e outras práticas sociais tidas como desagradáveis que 

                                                 
71 Revista A cigarra. Edição nº26 de 14 de setembro de 1915. 
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se desenvolviam naquele logradouro. Não obstante, essa situação começaria a mudar no 

mesmo ano. Em 04 de março de 1911, o A Província publicaria uma breve nota 

informando que 

 

já se acha em poder do sr. Procurador fiscal da Fazenda do Estado a minuta da 

escriptura de compra dos terrenos necessários aos melhoramentos projectados 

na rua Líbero Badaró, rua Formosa e valle do Anhangabahú. Essa escriptura, 

que devia ser lavrada hontem, não o foi por faltarem ainda algumas 

formalidades.72 

 

 Os terrenos da Formosa aos quais se refere o A Província, vale lembrar, se 

tratavam apenas das casas com numeração ímpar, ou seja, as que possuíam fundo para o 

Vale do Anhangabaú. As de numeração par não seriam demolidas, ainda que tivessem 

que se adequar ao nivelamento da rua imposto pela municipalidade em complemento as 

obras de construção da avenida São João. Conquanto, a aprovação da Lei 1.457, que 

declararia parte dos imóveis como de utilidade pública, ocorreria apenas seis meses 

depois, em 09 de setembro daquele ano, determinando que 

 

“A Camara Municipal de S. Paulo decreta: 

 

Art. 1.o – É aprovada a secção do plano Bouvard relativa aos melhoramentos 

das ruas Líbero Badaró e Formosa, e da parte do Valle do Anhangabahú, 

comprehendida entre a rua de S. João e o largo do Riachuelo. 

 

Art. 2.o. – Ficam declarados de utilidade pública:  

 

a) Os prédios á rua Líbero Badaró ns. 33 e 57, destinados ao alargamento da rua 

e construção de terraços; 

b) As partes de todos os prédios de numeração ímpar da rua Líbero Badaró, desde 

o largo de S. Bento até á rua José Bonifácio, no que for necessário ao 

alargamento daquella via pública; 

c) Os prédios necessários ao prolongamento da rua Líbero Badaró até o Largo de 

S. Francisco; 

d) Os prédios ns. 53, 55 e 57 da rua de S. João, na extensão de cerca de 33 metros 

lineares, de frente, para a entrada do novo parque; 

e) As partes dos prédios á rua de S. João ns. 71, 73 e 75, necessárias á rectificação 

do alinhamento da rua Formosa, necessárias á abertura de uma rua, que, 

partindo do logar em que está edificado o referido prédio n. 47, vá ter ao largo 

do Riachuelo; 

f) Os prédios ns. 1, 2, 3, 4, 4-A, 6, 8, 10, 12 e 12-A do largo do Riachuelo, 27 e 

29 da ladeira de S. Francisco, ns 1, 3, 5, 7, 7-A, 9, 9-A, 11, 2, 4, 6, 8, 8-A, 10, 

12 e 14 do largo da Memória (85 na rua Formosa, esquina) necessários á 

rectificação do alinhamento desses largos e á abertura das novas ruas que nelles 

vão desembocar. 

g) Os prédios ns. 40, 42, 44 e 46 e as partes dos prédios ns. 34, 36 e 38 da ladeira 

Dr. Falcão, necessários á abertura de uma rua de 10 metros de largura, que vá 

                                                 
72 O ESTADO DE S. PAULO – EDIÇÃO NACIONAL – PÁGINAS DA EDIÇÃO DE 04 DE MARÇO 

DE 1911. 
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terminar no ponto em que se acham actualmente os referidos prédios ns. 40, 

42, 44 e 46. 

 

Art. 3.0 – A prefeitura fica autorizada: 

 

a) A entrar em accordo com os proprietários para a acquisição por compra dos 

prédios supra mencionados, ad referendum da Camara [...]” 73 
 

 O objetivo inicial do Conde Eduardo Prates – agora finamente dono das terras do 

Anhangabaú –, contudo, não era desapropriar os terrenos, mas sim rentabilizar em cima 

deles. Em 15 de abril do ano anterior, Prates, principal interessado nos detalhes do plano 

de melhoramentos que a Câmara tentava aprovar, proporia a mesma à seção dos terrenos 

situados embaixo do Viaduto do Chá em troca da abertura de uma rua que prolongasse a 

extinta rua Anhangabaú até o Largo da Memória. Além de se eximir dos custos, seu 

intuito era tornar viável a possibilidade de edificar imóveis em pleno Vale, nos dois lados 

da rua (figura 50). Se aprovado, Prates conseguiria ampliar significativamente os 

arrendamentos que já vinha realizando nas casas que lhe pertenciam no lado ímpar. Sobre 

esse projeto, Maria Ruth Amaral de Sampaio nos contaria, em seu artigo de análise do 

fundo que tratamos, denominado Alguns dados sobre a participação do Engenheiro 

Samuel das Neves no plano de melhoramentos de São Paulo, que  

 

"Em petição, datada de 14 de novembro de 1910, os Srs. Conde de Prates, 

Plínio da Silva Prado, José Paulino Nogueira, José Martiniano Rodrigues 

Alves, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Arnaldo Vieira de Carvalho, 

Nicolau de Souza Queiroz, Barão de Bocaina, Alexandre de Albuquerque, 

Horácio Belfort Sabino e Silvio de Campos pediram ao Legislativo do Estado, 

licença e concessão para, por sí, empreza ou companhia, construir nesta capital 

três largas e extensas avenidas, com todos os melhoramentos modernos, a 

exemplo do que se tem feito nas grandes e mais adeantadas cidades" 

(ALBUQUERQUE, 1911, p. 37-45). Esse grupo de pessoas significava o que 

havia de mais representativo na sociedade paulista de então: eram fazendeiros, 

capitalistas, comerciantes, profissionais liberais, que se uniam para propor um 

projeto de melhoramentos para a cidade. A petição nesse sentido é clara, 

enfatizando o caráter privado do empreendimento: "solicitam licença e 

concessão para por sí, empreza ou companhia construir as avenidas" 

(SAMPAIO, 1996, p. 93).  

 

Nessa linha, Hereñú complementaria apontando que 

 

como ponto de partida, [Samuel das] Neves propunha a transformação do vale 

não em um espaço livre, como um parque ou jardim, mas em uma grande 

avenida-parque, cercada por construções em altura. Esta ação claramente 

                                                 
73 Câmara Municipal de São Paulo. Annaes da Camara Municipal 1911 (1º Ano da 7ª Legislatura). São 

Paulo, 1911, p. 340-341. 
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FIGURA 50: Proposta de abertura de uma rua que prolongasse a extinta rua Anhangabaú até o Largo da Memória. Se aprovado, o novo logradouro tornaria viável a 

possibilidade de edificar imóveis em pleno Vale, nos dois lados da rua. Acervo do Arquivo Histórico Municipal. 
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respondia à questão das desapropriações levantada pelo projeto da prefeitura e 

beneficiava os proprietários de terras da região. Cabe ressaltar que o Conde de 

Prates era seu amigo pessoal e seria um dos mais beneficiados pela 

configuração proposta (HEREÑÚ, 2007, p. 95).  
 

A Câmara, contudo, rapidamente frustraria seus planos:  

 

“Em 15 de abril de 1910, o Sr. Conde de Prates offereceu á Camara a cessão 

gratuita do terreno situado em baixo do Viaducto do Chá, para a abertura de 

uma rua em prolongamento da rua Anhangabahú até o largo da Memória, sob 

a condição de dar-se á futura via pública o nome do Brigadeiro Xavier e de 

obrigar-se a Camara, não só de isentar o proprietário do terreno das despesas 

como a parte do calçamento, mas também a aterrar 20 metros de cada lado da 

proejctada avenida, afim de ficarem os terrenos marginaes aptos a receber 

edificação. Os novos melhoramentos, em via de execução no Valle do 

Anhangabahú, inutilizaram o offerecimento do Sr. Conde de Prates.” 74 

 

 Frente a clara derrota, Prates fecharia acordo com o governo provincial para 

desapropriar coletivamente os terrenos do Vale. Não obstante, para o alargamento da rua 

Líbero Badaró, o acordo previa também a desapropriação de uma faixa de terra onde 

estivera localizado o edifício que abrigou o antigo Bar Viaducto (hoje Prefeitura de São 

Paulo). Sobre isso, Prates negociaria por intermédio do engenheiro Samuel das Neves a 

indenização que deveria receber da municipalidade pela seção forçada dos terrenos. Esta, 

por sua vez, tentaria lhe oferecer um terreno alternativo, considerado por Prates como 

péssimo e de difícil construção. Contudo, o Conde ofertaria como contraproposta um 

elevado valor em dinheiro, e não deixaria de explicitar – em carta privada direcionada ao 

engenheiro – o seu claro descontentamento com o que considerava ser um negócio ruim, 

que só aceitava “para não desviar-me da linha que tenho seguido em todos esses negócios, 

isto é, não crear embaraços aos melhoramentos”, a saber: 

 

São Paulo, 3 de abril de 1912. 

 

Ilm.º. Sr. Dr. Samuel A. das Neves 

 

Refletindo muito sobre a modificação que a Prefeitura pretende introduzir no 

plano de melhoramentos constante do contracto lavrado entre mim e o Governo 

do Estado, com a approvação da Prefeitura, tenho chegado a conclusão de que 

ficarei muito prejudicado com tal modificação.  

Com effeito, altera em pontos essenciais, quer externa, que internamente, o 

plano de construção do meu prédio á Rua Líbero Badaró 2 e 3, que é baseado 

no projecto Bouvard. 

Perco 215 metros de terreno em trecho de grande valor hoje na cidade.  

A [p]arcca recompensação com o terreno de baixo, decididamente não aceito. 

É um terreno péssimo de dispendiosíssimo [gasto] na construção.  

                                                 
 
74 Ibidem, p. 246. 
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Nestas condições eu preferiria executar firmemente o plano que é objecto do 

contrato. Mas para não desviar-me da linha que tenho seguido em todos esses 

negócios, isto é, não crear embaraços aos melhoramentos, afinal eu me 

resignaria a privar-me desses 215 metros quadrados de terreno mediante a 

indenização de 1:500$000 o mez, ou R$322:500$000. 

 

Com consideração e apreço é que sou 

s/am.terdn. 

Conde de Prates75 

 

 

FIGURA 51: Diferentes insígnias utilizadas por Eduardo da Silva Prates para identificar a veracidade de 

suas comunicações oficiais com Samuel das Neves. À esquerda, a insígnia utilizada em comunicações na 

capital; a direita, a insígnia utilizada em despachos realizados na Fazenda Santa Gertrudes.  

 

 Visando obter a indenização desejada, Prates enviaria em 19 de outubro daquele 

ano uma solicitação ao então prefeito, Raimundo da Silva Duprat – representado no 

momento pelo presidente da Câmara Municipal, Gabriel Dias da Silva – solicitando, por 

certidão, “o inteiro theor do accordo que celebrou com a Prefeitura, relativamente á faixa 

de terreno necessário ao alargamento da rua L. Badaró”, a saber: 

 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, digo Presidente da Câmara Municipal de São 

Paulo 

 

 O CONDE DE PRATES, para fim lícito, precisa e requer a V. Ex. se 

sirva mandar dar-lhe por certidão, ao pé desta, de modo que faça fé, o inteiro 

theor do accordo que celebrou com essa a Prefeitura, relativamente á faixa de 

terreno necessário ao alargamento da rua L. Badaró, junto ao Viaducto, na 

parte que era ocupada pelo prédio em que funcionava o “Bar Viaducto”, para 

a indemnização que lhe é devida, accordo esse submetido por V. Exe, á 

aprovação da Câmara. 

 Sendo de direito, o supplicante 

 

P. Deferimento 

                                                 
75 Manuscrito, 1912.  Fundo Samuel das Neves/ Biblioteca FAUUSP. 
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São Paulo, 15 Outubro 191276 

Conde de Prates 

 

 O mesmo documento, contudo, já indicaria três dias depois a negativa da Câmara 

em conceder a documentação à Prates, tendo em vista que o pedido deveria ser realizado 

diretamente ao poder executivo, a saber: 

 

Os papeis referentes ao accordo de que trata a petição [ininteligível] se acham 

desde a data de 19 de setembro [ininteligível] na Prefeitura, por isso não se 

pode dar a certidão requerida. 

 

S. Paulo, 19-10-1912 

O Official 

Domingos F. da C[ininteligível] 

 

 

De accordo. O pedido deve ser dirigido a Prefeitura, 

19.10.912 

[ininteligível]77 

 

 Sobre os pedidos de indenização de Prates, Sampaio nos contaria como os mesmos 

eram considerados abusivos por muitos personagens políticos daquele momento, dentre 

os quais destaca o engenheiro Victor da Silva Freire que 

 

também critica a falta de economia do projeto na aquisição de propriedades 

particulares, que representava o maior encargo em empreendimentos dessa 

ordem, lembrando que com os melhoramentos efetuados as propriedades se 

valorizaram, não havendo, portanto, justificativa para os valores abusivos 

pagos pela indenização. Faz referência explícita “às condições dos sr. coronel 

Penteado, ou do sr. conde de Prates” (SAMPAIO, 1996, p. 98). 

 

 Sampaio chamaria atenção ainda para a proximidade que Prates e Neves teriam 

nesse projeto, destacando o fato de como o engenheiro, inúmeras vezes, confundia os 

limites entre seus cargos públicos e suas relações privadas: 

 

É importante salientar que Samuel das Neves, ao mesmo tempo em que 

coordenava a implantação do Projeto de Melhoramentos, prestava inúmeros 

serviços ao Conde de Prates, projetando e construindo inúmeros edifícios nas 

áreas objeto de modificações pelo projeto de Melhoramentos, além de usar seu 

prestígio para interferir e facilitar os negócios imobiliários do Conde 

(SAMPAIO, 1996, p. 100). 

 

  

                                                 
76 Documento OF0155-1912. Acervo da Câmara Municipal de São Paulo. 
77 Ibidem. 
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FIGURA 52: Espacialização da lista particular de Samuel das Neves, onde consta o nome dos proprietários dos imóveis de numeração impar da rua Formosa que seriam 

demolidos para a construção do Parque Anhangabaú. Nele, temos o Conde de Prates (verde), a Companhia Antártica Paulista (vermelho), Consuelo Simionini (azul), e Natale 

Milani (amarelo). Produção nossa.  
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FIGURA 53: Valor locatício anual dos imóveis demolidos no Anhangabaú: 480$000 (rosa), 1:440$000 (amarelo), 1:800$000 (vermelho), 2:160$000 (roxo), 2:400$000 

(marrom), 3:000$000 (verde), 3:600$000 (azul) e 4:800$000 (cinza). Produção nossa. 
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 O desenrolar do processo de Prates sobre a região seria longo, e seus 

desdobramentos – em especial a construção dos futuros Palacetes Prates – o levaria a 

desentendimentos com o próprio Samuel das Neves, a quem demitira do projeto dos 

palacetes78. Nos absteremos, contudo, de comentar essa questão. O fato que nos interessa 

é que Samuel das Neves, enquanto coordenador da proposta de implantação do Projeto 

Melhoramentos, tinha contato direto com as desapropriações realizadas em 1910 pelo 

Estado e, para seu melhor controle, dispunha de uma lista particular tanto dos imóveis 

que apenas seriam retificados como daqueles que seriam completamente demolidos79. 

Através dela, temos conhecimento de que, dos 39 edifícios desapropriados no lado ímpar 

da Formosa, 34 pertenciam a Prates, sendo os demais de propriedade da Companhia 

Antártica Paulista, de Consuelo Simionini, e de Natale Milani (figura 52). 

Simultaneamente, visando definir os parâmetros de indenização, a documentação de 

Neves nos conta ainda qual era o valor locatício anual dos imóveis, que poderiam variar 

de 480$000 a 4:800$000 (figura 53). Para que possamos ter uma noção do quão lucrativo 

era o negócio ao qual Prates se submetia, a soma de todos os valores locatícios anuais de 

seus imóveis no lado ímpar da Formosa correspondia a quantia de 92.400$000. Não 

obstante, segundo a Lei nº 1.770, de 25 de março de 1914, que autorizava “o prefeito a 

alugar, mediante contracto, o predio sob nº 27 da rua Libero Badaró”80, ou seja, 

transformar um dos futuros Palacetes Prates na sede da prefeitura da capital, o prazo do 

contrato não excederia cinco anos e a renda não seria superior a 18:000$000 mensais. Em 

uma conta simples, temos que o que Prates ganharia anualmente pelo arrendamento de 

um de seus dois palacetes à municipalidade era de 216:000$000, valor 2.3x maior do que 

a soma de todos os alugueis dos 34 imóveis que possuía.  

 Neves também detinha informação semelhante acerca dos imóveis de numeração 

par da rua Líbero Badaró, que seriam igualmente demolidos e que também eram parte do 

conjunto de casas construídas pelo Silva para venda e arrendamento. Todavia, o espectro 

apresentado por essa documentação nos mostra uma posse muito mais diversificada, e 

pode ser encontrada em sua integralidade no trabalho de Sampaio (1996, p. 101). Nela, 

contabilizamos inúmeros proprietários, sendo que dos 73 imóveis existentes, Prates era 

                                                 
78 O desenrolar dessa questão pode ser encontrada com profundidade no trabalho de (SAMPAIO, 1996). 
79 “A missão principal do Engenheiro Samuel das Neves era proceder, como pessoa de confiança do 

Governo, às desapropriações necessárias aos melhoramentos então programados pela Câmara Municipal, 

por iniciativa do Vereador Dr. Augusto Carlos da Silva Telles” (SAMPAIO, 1996, p. 93).  
80 Lei nº 1770, de 25 de março de 1914, revogada pela Lei nº 14106/2005. Disponível em: https://leismuni 

cipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1914/177/1770/lei-ordinaria-n-1770-1914-autoriza-o-prefeito 

-a-alugar-mediante-contracto-o-predio-sob-n-27-da-rua-libero-badaro 
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dono de apenas 20, o que indica que não tinha poder de decisão sobre a desapropriação 

de todo o logradouro, como a bibliografia consolidada faz supor81. 

 Para entender melhor o processo da Líbero Badaró, recorremos às cartas que o 

engenheiro recebia da Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Públicas, onde a 

questão da aquisição de terrenos era atualizada constantemente. Sobre elas, Sampaio nos 

conta que 

 

intensa correspondência foi trocada entre a Secretaria da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas e o Dr. Samuel das Neves através de ofícios 

numerados, datados entre o período de 29 de setembro de 1911 e 24 de abril 

de 1912. Essa correspondência tratava das providências tomadas pela 

Prefeitura para assegurar o início das obras e o êxito da imensa operação 

imobiliária, que envolvia toda a cidade velha. Diz respeito à permissão para 

prorrogação de prazo para entrega de faixas de terrenos que foram vendidos ao 

Estado, escrituras que foram lavradas, prorrogação de prazo para demolição de 

prédios. Essas cartas mostram que o plano acarretou mudanças importantes na 

vida de uma série de pessoas que viviam nessa área (SAMPAIO, 1996, p. 100). 

 

 Ainda sobre elas, Sampaio complementa apontando as constantes resistências dos 

inquilinos dos imóveis, que se recusavam a sair das casas para que fossem demolidas, 

principalmente tendo em vista o elevado preço que os alugueis na região estavam 

alcançando 

 

Alguns moradores por exemplo, despejados em virtude da venda dos imóveis 

que ocupavam, e tendo problemas em encontrar outros devido, inclusive, ao 

aumento dos aluguéis, solicitavam uma dilatação do prazo de entrega do 

imóvel a ser demolido. Foi o caso da prorrogação concedida ao Sr. José Lotufo 

até 15 de janeiro próximo (1912) para demolir e retirar os respectivos materiais 

dos prédios nos. 99, 101 e 101-A da rua Libero Badaró. O interessado alegava 

que "achando-se o prédio ocupado por diversos inquilinos, o suplicante 

intimou-os a desocuparem-no, logo após as escrituras, a fim de iniciar a 

demolição e desocupação do terreno e efetuar a entrega deste. Acontece, 

porém, que até esta data os respectivos inquilinos não o desocuparam, apesar 

de reiteradas exigências do abaixo assinado, pelo que este não pode ainda dar 

começo à demolição. Alegam os inquilinos não terem encontrado casas em 

condições de lhes servirem, attento o encarecimento dos alugueis na atualidade 

(SAMPAIO, 1996, p. 100 – 102). 

 

 Essa resistência dos moradores e o aumento gradual da tensão entre 

municipalidade e inquilinos fez com que Rodrigues Alves, investido na presidência do 

Estado a partir de 1912, demonstrasse receio com a possibilidade de se deflagrar uma 

                                                 
81 E aqui nos referimos especificamente a José Geraldo Simões Junior, em sua obra Anhangabaú: história 

e urbanismo, ao se referir aos imóveis da rua Líbero Badaró como “cerca de quinze casas de aluguel 

transformadas em cortiços e prostíbulos” (SIMÕES JUNIOR, 2004, p. 139). Entretanto, também 

encontramos menção semelhante no trabalho de Hereñú (2007, p. 119). 
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nova Revolta da Vacina, tendo em vista que anos antes o mesmo tipo de reforma, 

realizada durante seu governo na presidência do Estado do Rio de Janeiro, terminou em 

motim e insurreição 

 

Rodrigues Alves, investido na presidência do Estado a partir de 1912, 

relembrando nessa ocasião, em carta ao Prefeito Raimundo Duprat datada de 

18 de novembro de 1912, de sua experiência no Rio de Janeiro que resultou 

em graves conflitos durante a Revolta da Vacina, faz uma série de advertências 

sobre "as cautelas a serem tomadas para evitar possíveis prejuízos e as 

conseqüentes críticas, como acontecera anos antes, em relação às grandes 

obras realizadas durante seu governo na cidade do Rio de Janeiro". A questão 

da expulsão da população pobre do centro, da reduzida oferta de habitação e 

do encarecimento dos aluguéis, constituía sem dúvida um grave problema 

social a ser enfrentado pelas autoridades. Essa vasta documentação mostra que 

a área central da cidade estava em plena revolução, com imóveis mudando de 

proprietários, sendo demolidos, amputados, parte de seus moradores sendo 

obrigados a mudar-se para outras áreas da cidade (SAMPAIO, 1996, p. 102). 

 

 Apesar do apelo de Rodrigues Alves, o relatório de Duprat à Câmara Municipal 

para os anos de 1912-1913 listava a existência de oito pedidos de despejo requeridos no 

juízo da 1º vara da Capital. Sobre eles, Duprat ainda nos conta que 

 

 Todos esses despejos tiveram andamento trabalhoso, pois que apenas 

em três feitos deixaram os réus que o processo corresse á revelia. Em todos os 

demais foram oferecidas excepções, foi interposto agravo dos despachos que 

as rejeitaram, e, negado provimento aos recursos, foram oferecidos embargos 

ás ações, na maioria das quaes ainda não foi proferida sentença. 

 O serviço dos despejos esteve exclusivamente a cargo do 2º Sub-

Procurador.82 

 

 Ainda que não tenhamos encontrado documentação comprobatória, não 

duvidamos que o mesmo possa ter ocorrido com os inquilinos da Formosa. Contudo, dada 

a hegemonia de Prates na posse dos imóveis e a desapropriação coletiva que realizou, 

acreditamos que mesmo com possíveis protestos, a voz destoante desses atores para com 

a efetivação do projeto Melhoramentos não tenha sido ouvida, ou ao menos materializada 

de forma documental.  

 

 

 

 

                                                 
82 Arquivo Municipal Washington Luís: Relatório apresentado á Câmara Municipal de São Paulo pelo 

prefeito Raimundo Duprat. São Paulo, 1912-1913, p. 15. 
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