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São José da Boa Vista, cidade pacata do norte pioneiro, de clima quente 

durante praticamente todo o ano, tendo como área total cerca de 505 km2, 

limitando-se com os Municípios de Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Jaguariaíva, 

Arapoti e o Estado de São Paulo, viveu no ano de 1960 o que poderíamos 

considerar mais importante acontecimento de sua história. Pois em 1.934 através da 

Lei Estadual 21, conforme podemos verificar através do texto extraído do livro 

História do Paraná havia perdido a sede Municipal: 

 
Na divisão territorial de 1934 São José da Boa Vista constava como Município, 
porém de acordo com a Lei nº 21 de 17 de outubro de 1935, a sede municipal foi 
transferida para Wenceslau Braz e São José da Boa Vista passou a ser simples 
Distrito pertencente ao território municipal de Wenceslau Braz. (EL-KHATIB) 
 

Entretanto, no ano de 1.960, São José da Boa Vista foi elevada 

novamente a Município, voltando então a ter sede própria e deixando de pertencer 

como Distrito ao vizinho Município de Wenceslau Braz: 

 
A 25 de Julho de 1.960, em face da Lei nº 4245 foi elevado novamente a categoria 
de Município, desmembrando-se do de Wenceslau Braz. A instalação do móvel 
municipal se deu a 3 de setembro de 1960, data em que foi empossado o Sr. 
Francisco Abilio Lopes, como primeiro Prefeito Municipal, nomeado nesta nova 
fase administrativa. (EL-KHATIB) 
 

Conforme consta em ata no livro de registro de posse da Prefeitura 

Municipal o Sr. Francisco Abilio Lopes foi nomeado pelo então Governador do 

Estado do Paraná Sr. Moisés Lupion. Varias autoridades da época como o Sr. Juiz 

de Direito da Comarca e pessoas da comunidade assinaram junto o referido termo 

de posse. 

Francisco Abilio Lopes, nascido em 22/02/1901, filho de Francisco José 

de Almeida Lopes e Isabel Ferreira Lopes, pai de oito filhos, Benedita, Irene, Walter, 

Nesiel, Isabel, Cecília, Silvio e Elcio, faleceu em 03/05/1963, era de profissão 

carroceiro e delegado, de acordo com entrevista com os filhos do mesmo, Senhores 

Silvio Ferreira Lopes e Benedita Ferreira Corcini,  relatou-se o seguinte: 

 

Na época em que ocorreu a nomeação, o Município era pobre, não dispunha de 
iluminação elétrica, água encanada e posto de saúde pública, tinha apenas uma 
escola que era chamada de escola isolada. Como obra realizada na pequena 



gestão em que teve, pois já em 1.961 foi realizada eleição para o cargo de prefeito, 
construiu uma ponte na saída para o Município vizinho de Sengés. O critério de 
nomeação, se deu em razão do Sr. Francisco Abilio Lopes ter sido já delegado da 
cidade, portanto conhecido pela honestidade e integridade e amigo íntimo do 
Governador da época, Sr. Lupion, além da indicação do PSD, partido político a que 
pertencia. O prefeito Francisco do seu mandato levou suas prestações de contas 
dos recursos recebidos, pessoalmente até Curitiba pois nem mesmo câmara de 
vereadores existiu em sua gestão. (CORCINE e LOPES) 
 

A partir do ano de 1.960, São José da Boa Vista passou então a existir 

novamente, por isso da grande importância deste ano e dos fatos acontecidos, pois 

deixou de ser apenas um distrito, e passou a ter sede própria. Os prefeitos que se 

seguiram procuraram cada um a seu tempo, melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes.  

 

 Cada cidadão de São José da Boa Vista deve carregar vívido na 

memória o ano de 1960, pois nesse ano recuperou-se a auto estima, a alegria de se 

chamar boavistense, a satisfação de poder contar onde nasceu, e a que berço natal 

pertence, pois todos tem o direito de ter uma história, todos tem o direito a pertencer 

a uma comunidade. E 1960, fez a história, a história de São José da Boa Vista, 

nasceu em 1960. 
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