
CORONEL SALLES

  

Inauguração da Praça está prevista para dezembro.

  

  

  

  

PREFEITO VISITA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL
SALLES

  

  

O prefeito Newton Lima e os secretários Flávio Micheloni (Obras) e Ricardo Martucci
(Habitação e Desenvolvimento Urbano), além da presidente da Fundação Pró-Memória, Ana
Lúcia Cerávolo, e do arquiteto Marcelo Suzuki, visitaram, na manhã desta quinta, dia 26, as
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obras de reforma e revitalização da Praça Coronel Salles. O prefeito aproveitou para conhecer
o local onde será colocado o monumento em homenagem à medalhista olímpica Maurren
Maggi: no ponto da praça que beira a rua Major José Inácio.

  

  

  

A revitalização da praça deverá ser entregue à população no próximo mês de dezembro. Do
investimento de quase R$ 1 milhão feito na obra, R$ 500 mil foram destinados pelo deputado
federal Arlindo Chinaglia, por meio de emenda parlamentar que foi liberada pelo Ministério do
Turismo.

  

  

A melhoria no acesso à praça, a abertura da antiga rua que ficava ao lado da Escola Estadual
Paulino Carlos, além da construção do Museu da Ciência e Tecnologia “Mário Tolentino” são
alguns itens do projeto de revitalização da Coronel Salles, que será feita em duas etapas. “A
praça está ficando linda. Ela é um dos símbolos da preservação da história de São Carlos e,
certamente, prestará uma justa homenagem a uma filha da cidade, que elevou o nome do
Brasil em Pequim”, assinalou Newton ao lembrar da construção do monumento a Maurren
Maggi.

  

  

  

Praça histórica

  

 2 / 4



CORONEL SALLES

A Praça Coronel Salles foi originalmente denominada Largo Municipal, por receber em sua
área diferentes prédios públicos nas primeiras décadas de existência da cidade. A praça
abrigou importantes eventos políticos, nos quais recebeu personalidades nacionais de
destaque, como o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Também se configurou na
década de 1960 como um dos principais locais de lazer da sociedade são-carlense para a
prática do footing aos domingos.

  

  

  

O primeiro edifício público de São Carlos foi ali instalado em 1883: um casarão para abrigar a
Câmara, o Fórum e a Cadeia. O prédio foi erguido no centro do Largo Municipal, no
alinhamento da rua de São Carlos (depois avenida São Carlos), defronte à atual sede do São
Carlos Clube.

  

  

  

Em 1900, foi inaugurado um novo prédio denominado Fórum e Cadeia, que desde 1952 abriga
a Câmara Municipal de São Carlos. Anteriormente, o antigo casarão teve diversos usos:
Câmara Municipal, escola noturna e alojamento para os recrutas do Tiro de Guerra. No ano de
1926, o edifício foi demolido pelo prefeito Joaquim Evangelista de Toledo e, em 1939, no local,
foi construída a pérgola, pelo prefeito Carlos de Camargo Salles, durante uma das
remodelações da Praça.
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No espaço da Praça, foram edificados também o primeiro grupo escolar, “Coronel Paulino
Carlos”, iniciado em 1901 e inaugurado em 1904, e o Teatro São Carlos, construído em 1882,
planta de David Cassinelli e execução de Attilio Picchi. O edifício foi demolido na década de
1970, devido a um novo projeto de remodelação da praça.
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