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RESUMO

Este artigo é uma análise dos dados
colhidos do trabalho de pesquisa realizado

em 2000 e 2001, com a finalidade de
investigar a história da formação do mais

antigo bairro de Campo Grande, o
Amambaí. Criado em 1921, a pedido dos

militares, foi projetado pelo engenheiro
Camillo Boni, um dos mais importantes

profissionais de Campo Grande. Seu
traçado sinuoso, sua localização, as

praças, os marcos arquitetônicos e as
casas operárias foram a base do material

analisado.

PALAVRAS-CHAVE

Urbanismo,

história de Campo Grande,

bairro Amambaí.

ABSTRACT

This article is the data analysis from a
research work which was carried out during
the period that went from 2000 to 2001. The
main purpose of this work was investigating
the history of the settlement of the oldest
district of the city of Campo Grande, the
Amambaí District. The district was created
in 1921, after a request from the military
personnel. It was designed by the engineer
Camillo Boni, one of the most important
professionals from Campo Grande. The
district’s winding plan design, its location,
its squares, the architectural marks and the
workers houses were the basis of the
material which was analysed on this
research.
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AMAMBAÍ: do tupi amã (cerca, cercado) + mbai (coisas). Significa coisa
cercada, propriedade (BOLDONI, 1981).

1 HISTÓRICO E PROCESSO

O traçado original básico de Campo Grande surgiu em 1909 (Figura 1),

com o Plano de Alinhamento de Ruas e Praças elaborado pelo engenheiro Nilo

Javary Barem. A planta da cidade continha um conjunto de quarteirões com lotes

médios de 2.500m2, com testada de 40,00 ou 50,00m, de traçado ortogonal, sendo

a Avenida Afonso Pena – originalmente Marechal Hermes –, a via mais larga,

com 50,00m, enquanto as demais vias tinham 20,00m de largura.

Essa planta histórica tinha como referências urbanísticas o traçado

Figura 1 - Planta de Campo Grande de 1909
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ortogonal modernista e a sua implantação obedeceu à lógica de instalação das

pessoas na época, ou seja, utilizando os córregos Prosa, ao sul e o Segredo, a

oeste, como limites referenciais. A única rua povoada era a atual 26 de Agosto,

denominada de Rua Velha.

A vila em formação comunicava-se com as demais regiões do Estado de

Mato Grosso e do País, por estradas boiadeiras que penetravam o sítio original a

partir de várias entradas, sendo uma das mais usadas a estrada para o Pantanal,

a oeste.

De acordo com a Planta do Rossio, de 1910

(Figura 2), elaborada pelo engenheiro

militar Themistócles Paes de Souza

Brasil, essa estrada do Pantanal, que

ligava diretamente a Vila de Campo

Grande com Aquidauana, cortava

o córrego Segredo

através de passagem

e comunicava-se com

o lugar habitado na altura do

atual Mercado municipal. Havia

ainda uma outra saída para

o sul, via Imbirussu, a partir

do entrocamento com a

primeira saída,

margeando o córrego

Anhanduizinho.

Figura 2 - Planta do Rossio de Campo Grande - 1910
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As saídas boiadeiras, limites oficiais da Vila de Campo Grande, eram

fortemente utilizadas, por conta do intenso comércio de gado, nos meados do

século XIX e, depois disso, com o fim da Guerra do Paraguai, como caminho de

passagem de pessoas e de comunicação com São Paulo e Minas Gerais.

Nos idos de 1914, com a inauguração da Estrada de Ferro Noroeste do

Brasil, Campo Grande teve seu sítio cortado pela via férrea e um dos pontos, a

ligação que passava frente aos estabelecimentos militares, na altura do contorno.

A região geográfica do lugar onde se implantaria o Bairro Amambaí, anos depois,

tinha agora três dos seus limites físicos desenhados pela evolução da ocupação

de Campo Grande. O último dos seus limites viria a ser implantado em 1921,

com a construção do conjunto dos quartéis militares pelo Ministro da Guerra Pandiá

Calógeras, na parte oeste da cidade.

Com a imediata instalação do complexo militar – Regimento de Artilharia

Montada e Hospital Militar –, em área doada pela municipalidade conforme

Resolução de 18 de outubro de 1921, da Câmara municipal na gestão de Arnaldo

Estevão de Figueiredo e a construção dos edifícios a cargo da Construtora de

Santos, que alocou para Campo Grande mais de oitocentos empregados.

Após o início das obras, sentiu-se a necessidade de instalar as unidades

residenciais oficiais e semi-oficiais e, assim, surgiu a idéia de implantar um bairro

nas imediações do complexo militar. A Intendência Municipal também tinha idéia de

instalar um bairro de expansão central destinado ao assentamento de imigrantes

que chegavam a todo momento, além de operários das obras militares, ex-operários

da ferrovia e outros trabalhadores (RODRIGUES, 1980) e, com isso, através da

Resolução de 1º de dezembro de 1921, nascia o “Bairro Amambahy”, lei do Vereador

Leopoldo Gonçalves dos Santos, apresentada na sessão de 25 de novembro

daquele, a pedido do Intendente Arlindo de Andrade Gomes.

A Resolução, aprovada em 1º de dezembro, tinha a seguinte redação:

Aprova a denominação dos novos terrenos públicos do “Bairro do
Amambahy” e estabelece critérios para concessão dos lotes1. 

Art 1º - Fica aprovada a Planta dos terrenos adquiridos para os serviços
militares desta cidade, feita pela Seção de Engenharia da Intendência
Municipal, ligada à planta geral do Patrimônio.
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Art. 2º - Os novos terrenos públicos denominam-se “Bairro Amambahy”,
até o prolongamento da rua Cândido Mariano.

Art. 3 º - Estes terrenos serão aforados na forma do Código de Posturas
de concedidos gratuitamente.

Art. 4 º - Aos indivíduos ou empresas que se propuserem a construir
dentro de dois anos a contar da publicação desta, grupos de dez casas,
serão concedidos os seguintes favores:

§ 1º - Concessão gratuita do lote ou lotes de terrenos destinados a
construção;

§ 2º - Isenção completa do imposto predial no período estatuído;

§ 3º - Redução de 50% nas taxas de iluminação e de água, de outros
serviços sanitários ou de embelezamento que forem instituídos;

§ 4º - O título definitivo do lote ou lotes gratuitamente concedidos, só
serão expedidos ultimando a concessão, após a conclusão das
respectivas construções, em prazo que for previamente estipulado pela
Intendência Municipal e que não poderá, sob pretexto algum, ser
prorrogado;

§ 5º - Terminado o prazo para a construção em cada lote, sem que ela
tenha sido convenientemente ultimada, ficará sem efeito a concessão
gratuita, devendo o concessionário indenizar a Intendência do seu justo
valor, para então receber o seu respectivo título de aforamento.

Art. 5º - Às pessoas que quiserem construir casas para residências,
serão igualmente concedidos iguais favores.

Art. 6º - Só serão permitidas construções de acordo com o Código de
Posturas e tratando-se de residências de famílias sempre serão feitas
no centro de jardins.

Art. 7º - As concessões de terras importam ainda na arborização
obrigatória dos terrenos.

Art. 8º - Só serão permitidas casas comerciais nos lotes de esquina.

Art. 9º - Os lotes do novo bairro terão as dimensões de 40,00 por 60,00
metros, salvo nos lotes prejudicados pelo esquadriamento.

Art. 10º - Quando o prolongamento das ruas abranger terrenos
particulares, sendo eles divididos em lotes pelos proprietários, a
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construção obedecerá, em tudo, às prescrições desta lei e do Código
de Posturas.

Art. 11º - Nas ruas Anhanduhy, Avenida Calógeras, 14 de Julho, 13 de
Maio e transversais, desde a Rua 24 de Fevereiro, em toda a extensão
da cidade, todas as construções iniciadas durante o ano de 1922 ficarão
com os seguintes favores:

§ 1º - Isenção do pagamento de taxas, emolumentos e impostos
quaisquer, comumente exigidas para a respectiva construção;

§ 2º - Relevação de todo e qualquer imposto em atraso em que
tiver incorrido o lote ou lotes de terreno destinados a construção;

§ 3º - Redução de 50% no lançamento do imposto predial
respectivo.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário

Arnaldo Estevão de Figueiredo – Presidente

Leopoldo Gonçalves dos Santos

Hormínio Pereira Mendes

Barnabé Gonçalves Barbosa Marques

Francisco Fernandes

Nessa Resolução, podemos analisar alguns pontos que nos chamam a

atenção. A Planta foi feita na Seção de Engenharia da Intendência Municipal e o

chefe da Seção era o engenheiro Camillo Boni, e os terrenos foram adquiridos

pela Intendência especificamente para atender os serviços militares da cidade,

como já tinha procedido anteriormente para instalação do complexo militar. A

propriedade da área poderia ser da família de Bernardo Baís, dono da região do

Portão de Ferro, vizinho ao Amambaí.

Os terrenos foram aforados de acordo com o que determinava o Código

de Posturas de 1921 e foram colocados gratuitamente aos interessados com

incentivos de 50% das taxas de iluminação e de água e de outros serviços, além

de isenção completa do imposto predial. Os mesmos incentivos foram feitos

para quem construísse grupos de dez casas. Essa determinação explica a
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existência de casas em vila, geminadas ou não, construídas sob uma mesma

tipologia arquitetônica.

Outra determinação tratava dos estabelecimentos comerciais: os mesmos

só poderiam se localizar nas esquinas, contrariando a determinação do Código de

Posturas válido para a cidade como um todo. Essa norma, utilizada durante muitos

anos, criou unidades construídas características que ainda hoje se mantêm.

A norma urbanística determinava, ainda, a dimensão dos lotes em 40,00m

de testada por 60,00m de profundidade, como medidas-padrão. Entretanto, quando

da aprovação da lei do Código de Posturas de 27 de abril, a testada já era de

20,00m e com isso houve uma adaptação da exigência à norma maior. O bairro

foi implantado em lotes de 20,00m de testada, naqueles ortogonai    s e nos

irregulares, com dimensões próximas.

O paisagismo não foi esquecido pela norma: era obrigatório o plantio de

árvores no lote, a residência, preferencialmente ao centro. Com isso o Bairro

Amambaí tornou-se um lugar de muito verde nos lotes.

2 CAMILLO BONI E O PROJETO URBANÍSTICO

O Bairro Amambaí foi projetado pela Seção de Engenharia da Intendência

Municipal, sob o comando do engenheiro italiano Camillo Boni2  e com a

participação do assistente Giglioti, também italiano.

Como engenheiro encarregado da Seção de Engenharia, juntamente com

seu auxiliar em agrimensura Gigliotti, Boni fez o levantamento da planta da cidade,

atendendo determinação do Intendente municipal, visando preparar a futura

implantação das obras militares. Essa planta urbana (Figura 3) foi publicada em

Correia Filho (1922, p. 225) e em obra de Congro (1919).

Boni foi um grande realizador e modernizou a administração local.

Trabalhou com arquitetura, urbanismo e engenharia, como poucos, no seu tempo.

Na administração pública, na área do urbanismo e paisagismo, realizou o

Plano de Melhoramentos das Ruas e Calçadas, com levantamento e perfil de

cada uma das vias urbanas; padronizou as calçadas e passeios; embelezou e
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arborizou a Av. Afonso Pena com árvores vindas da chácara do Intendente Arlindo

Gomes; projetou, fiscalizou e implantou o traçado urbanístico do bairro Amambaí,

o primeiro bairro de Campo Grande, em 1921 (Figura 4).

Boni e sua equipe ao projetarem o Amambaí utilizaram um traçado barroco,

de formato sinuoso e irregular tendo como princípios reguladores a pré-existência

das estradas boiadeiras para Aquidauna e para o Imbirussu, e a topografia da

área que, em função da microbacia do córrego Anhanduy tinha um desnível de

30,00m, contados de sua parte mais alta, na proximidade do Hospital Militar até a

atual Avenida Bandeirantes.

Figura 3 - Planta urbana de Campo Grande - 1921
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Além desses elementos físicos, os limites impostos pela ferrovia, pelos

muros dos quartéis e pela interligação da Avenida Afonso Pena com o bairro, de

certa forma, também contribuíam para o lançamento do traçado viário implantado.

No início da década de 20, a ligação com o bairro se dava pela Rua 26 de

Agosto e pela Rua Cândido Mariano, denominada Y Juca Pirama. Pela 26 de

Agosto e nos seus arredores imediatos localizam-se as edificações mais antigas

do bairro. Nas imediações da Cândido Mariano, as edificações residenciais

militares, instaladas nos anos 30. A Avenida Afonso Pena só foi implantada nos

anos 60 e, antes disso, nos anos 40, foi aberta para a construção do acesso à

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Padres Redentoristas Americanos.

Assim, podemos afirmar que o Bairro Amambaí teve dois momentos de ocupação:

a) no primeiro momento, quando de sua implantação, a ocupação se deu

no espaço geográfico situado entre a Rua 26 de Agosto, Av. Bandeirantes,

Salgado Filho e Tiradentes ( que estamos denominando de parte sul do

bairro), evidenciada pela tipologia e idade das construções e pela ligação

entre a cidade central e o bairro através da Rua 26 de Agosto;

Figura 4 - Planta do traçado do Bairro Amambaí - 1921
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b) no segundo momento, a região localizada ao norte, favorecida pela

urbanização das residências militares oficiais e semi-oficiais, da Igreja

e da Escola General Malan, nos anos 30 e 40. Com a pavimentação,

Rua Cândido Mariano, em 1938, passou a ser o acesso mais

importante e, com isso, aquela rua ganhou notoriedade no município.

3 O TRAÇADO VIÁRIO

O traçado viário do Bairro Amambaí é sinuoso e irregular. As ruas possuem

faixa de domínio de 20,00m, excetuada a Avenida Afonso Pena, com 50,00m.

Duas formas de pata de ganso aparecem no traçado: uma na Av. Salgado Filho

com Iguassu e Bandeirantes e a outra na Av. Bandeirantes com Afonso Pena e

João Rosa Pires. A forma de pata de ganso, bastante utilizada nos traçados

barrocos, advinham da necessidade de se criarem ruas diagonais ao traçado

ortogonal das cidades. A solução existente no Amambaí é pouco encontrada em

loteamentos em Campo Grande.

As vias projetadas com maior tráfego de veículos são as localizadas no

contorno do bairro – Av. Duque de Caxias, Bandeirantes, Salgado Filho e João

Rosa Pires –, e as internas – Rua 26 de Agosto, Afonso Pena e Guia Lopes, por

onde transita o transporte coletivo que atende ou que perpassa o bairro.

A sinuosidade existente no traçado viário do Amambaí é condizente com

a sua condição topográfica o que permite afirmar que há uma correta aplicação

das curvas projetadas com as curvas naturais do terreno e, com isso, o sistema

de drenagem construído nos anos 60 é bastante eficiente.

4 O PARCELAMENTO DO SOLO

O projeto do bairro, que possuía uma área em torno de 65 hectares, dividia em 435

lotes e 35 quarteirões, sendo 12 deles localizados na parte norte e 22 na parte sul do bairro.

Do total de lotes, 75% deles são de formato irregular, apresentando

dimensões variáveis de testada entre 12 e 30 metros, sendo que os lotes de

formato regular apresentam testada média de 20,00m e profundidade de 40,00m
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coincidindo com o formato original de 1921. Podemos afirmar que os lotes

regulares ainda guardam o seu formato original do projeto de Camillo Boni.

A principal característica do parcelamento é a inexistência de quadras

totalmente regulares. Os polígonos variam em forma e a maioria deles apresentam

formatos triangulares, trapezoidais ou de paralelogramos. A matriz geradora do

traçado viário que acaba contribuindo com o formato dos quarteirões é a

explicação para o parcelamento desse bairro.

Do parcelamento original havia 28.889 m2 de áreas não parceladas – áreas

públicas destinadas a equipamentos comunitários e praças sendo, a maior delas, a

área 11, com 23.000m2, onde se localiza a Igreja do Perpétuo Socorro e a Escola dos

Padres Redentoristas. Essa área era originalmente inteira e foi subdividida em duas.

Outras áreas públicas existentes e que foram ocupadas eram as áreas

06 e 12 e a ponta da 01, que foram ocupadas com o Mercado Antônio Valente,

com a Escola Manoel Barbosa e com a sede do SESI, respectivamente.

A área destinada ao arruamento do loteamento foi de 229.575,00 m2,

correspondendo a 32,7% da área total da gleba.

Uma forte característica do projeto do Bairro Amambaí é a existência de

praças. Pelo desenho original, acreditamos que a maior delas tenha sido prevista

na área onde se localiza a Igreja do Perpétuo Socorro. Há duas pequenas áreas

localizadas na parte sul, limitadas pela Av. Bandeirantes que são as Praças

Domingos Giordano e Chaia Jacob. Nos anos 50, ao lado do Mercado Antônio

Valente, na área 06, foi construída a Praça Cuiabá, com coreto e área de recreação.

Recentemente, em 1992, essa área foi urbanizada e integrada com o antigo

espaço do Mercado e transformou-se na Praça das Araras.

 Mas, no Plano do Escritório Saturinino de Brito, em 1938, foi criada uma

alteração do traçado e aí surgiu a Praça Newton Cavalcanti, no limite oeste, com

a incorporação de uma área de aproximadamente 8 hectares ao traçado original,

limitado pela Rua Joaquim Dornelas e agora transposto para a Av. Tiradentes. A Rua

Poconé, que existia no projeto original, interligando a Av. Afonso Pena com a Rua 26

de Agosto foi fechada pela municipalidade e desafetada para fins de alienação.
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A denominação das ruas do bairro é uma forte característica cultural do

Amambaí. São nomes de pessoas ligadas a história de Mato Grosso e de Campo

Grande, como Amando de Oliveira, Guia Lopes, Coronel Camisão, Visconde de

Taunay, etc. ou nomes de raiz indígena como Terenos, Iguassu, Poconé, Aporé,

Camapuã, Paissandu e Bodoquena.

5 AS EDIFICAÇÕES E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

ORIGINAL

De acordo com dados coletados no Arquivo Público de Campo

Grande (ARCA), em plantas arquitetônicas e em publicações de época,

principalmente a Revista Folha da Serra, a ocupação original do Bairro Amambaí

deu-se através da construção residencial e de algumas casas comerciais ao

longo da Rua 26 de Agosto. A tipologia dessas edificações residenciais era, de

sobremaneira, bastante simples, com programa de quatro cômodos – sala de

visitas, dormitório, sala de jantar e cozinha –, o banheiro localizado na parte externa

Figura 6 - Planta de uma residência no Bairro

Amambaí

Fonte: ARCA

Figura 5 - Elevação de uma residência

no Bairro Amambaí

Fonte: ARCA
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do corpo da casa (Figuras 5 e 6).

Esse programa era alterado com o surgimento de ampliações laterais,

através de varandas e copa e despensa. A casa era sempre implantada no centro

do terreno, com amplos recuos laterais e cercada de árvores, conforme

preconizava a legislação que criou o bairro em 1921 (Figura 7).

Algumas dessas edificações ainda existem, sejam de forma original ou

reformadas e descaracterizadas, mas com os traços históricos presentes, e

podem ser encontradas nas quadras 27, 28, 25, 24, 33, 17,16 e 14.

Eram casas de alvenaria de tijolos maciços da região, com janelas em madeira

e revestidas de argamassa de cal e areia e pintadas de branco, com teto baixo, sem

laje e forro. Na implantação original, a partir de 1921, não havia ligação domiciliar de

água e, portanto, era corrente o uso de poço para captação de água (Figura 7). O

bairro possuía 35 quadras (quadro 1).

Figura 7 - Casas da década de 30
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ARDAUQ mMEAERÁ 2 SETOLEDOREMÚN

10 00,958.31 71

20 00,759.8 21

30 00,699.12 12

40 00,831.61 51

50 00,538.41 61

60 00,247.4 açarP

70 00,999.11 21

80 00,084.61 21

90 00,621.11 21

01 00,590.22 41

11 00,055.02 ajergI

21 00,165.1 alocsE

31 00,259.9 11

41 00,122.51 41

51 00,264.9 31

61 00,505.8 11

71 00,704.51 61

81 00,551.8 11

91 00,439.11 51

02 00,003.51 61

12 00,829.31 81

22 00,230.91 91

32 00,662.21 61

42 00,472.9 21

52 00,040.7 01

62 00,430.2 erviL

72 00,787.6 60

82 00,985.8 01

92 00,055.22 02

03 00,452.41 41

13 00,784.81 91

23 00,150.03 52

33 00,315.01 11

43 00,722.6 50

53 00,584.01 21

LATOT 00,538.344 534

              Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande - SEMUR

Figura 8 - Casas militares

QUADRO 1 - Área dos quarteirões do bairro Amambaí - 1921
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Em outra fase, já na década de 30, os militares começam a construir a

Vila nas quadras 07, 08,09 e 10 e com isso a tipologia é alterada, agora com

padrões construtivos e arquitetônicos diferentes dos existentes na década anterior.

Apesar dessa mudança, a tipologia militar de vila era de casas geminadas ou

isoladas que obedeciam a um certo padrão, observado em suas construções. Já

havia varanda frontal obrigatória e o programa das casas se alterava em função

da patente militar (Figura 8).

 Em 1938, de acordo com as informações cadastrais da Planta de Campo

Grande elaborada pelo Escritório Saturnino de Brito, o Bairro Amambaí já  se

encontrava bastante ocupado com edificações. Nos anos 50, outro mapa da Prefeitura

Municipal de Campo Grande já apontava uma ocupação de pelo menos 65%.

6 CONCLUSÃO

O Bairro Amambaí completou 80 anos de existência, nesse processo,

acompanhou a urbanização de Campo Grande e viu surgir cenários urbanos

novos. Nesses 80 anos, abrigou em seu interior operários que passaram a

residir em função da proximidade com as obras militares ou até com a

inexistência de lugar de moradia na porção mais central da cidade; abrigou,

na outra ponta social, os militares de patente mais baixa, no primeiro momento

nos anos 30 e atualmente, abriga a moradia dos militares de alta patente.

O bairro é fechado em si mesmo mas é, ao mesmo tempo, articulado

com a cidade. É comum vermos crianças brincando na rua, distante 50, 100

metros da Av. Afonso Pena, uma das mais movimentadas da cidade. No bairro,

pela sua tradição, encontramos pessoas nas calçadas, vizinhos que se encontram

e se conhecem, graças ao seu desenho articulado com a cidade.

Vários marcos, como referências externas, objetos físicos definidos por

um edifício, sinal, loja, etc. existem no Amambaí. Na pesquisa, identificamos

marcos importantes e expressivos para o bairro mas que podem, também, ter

expressão para a cidade como um todo:

a) a antiga Praça Cuiabá, agora reformada como Praça das Araras (Figura 9);

b) a Igreja N. S ª do Perpétuo Socorro ( Figura 10);
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Figura 9 - Vistas parciais das Praças Cuiabá (à esq.) e das Araras (à dir.)

c) o antigo Mercado Antônio Valente;

d) o Clube do Círculo Militar;

e) os edifícios do SESI e da FIEMS (Figura 11);

f) as casas da Vila Militar;

g) o Clube União dos Sargentos e Subtenentes .

A continuidade dos estudos urbanísticos do Amambaí e de outros bairros

antigos para a história do urbanismo Campo Grande se impõe, para que haja uma

leitura mais aprofundada, em termos científicos de nossos valores culturais advindos

da descoberta dos ricos processos urbanos, legado da história e das pessoas.

Figura 11 - Edifício Sede da FIEMSFigura 10 - Igreja Nossa Senhora Perpétuo

Socorro
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NOTAS

1 Essa Resolução, base jurídica e urbanística de criação do Bairro Amambaí, encontra-se
no livro de Atas n. 04 da Câmara de Vereadores.

2 Camillo Boni (1889-1974), filho de Domenico e Rita Boni, nasceu em 21 de agosto, na
cidade de Moderna, Itália e em 1909 diplomou-se como perito em Agrimensura, Arquitetura
e Engenharia no Reggio Instituto Técnico Jacoppo Barozzi. Aos 25 anos de idade foi
convocado para lutar na Primeira Guerra mundial e após terminada a batalha, casou-se
com Dina Dolfi Boni (1879-1929) e transferiu-se para o Brasil, tendo chegado em São Paulo
em 1918. Após residir uma ano na capital paulista, chegou em Campo Grande para fixar
residência. Na condição de italiano, fez diversos contatos com padres da Missão Salesiana
de Mato Grosso tendo recebido como encomenda de trabalho, projetar a Catedral de São
José, igreja matriz da cidade, no terreno hoje ocupado pela Praça do Rádio Clube, que
acabou não sendo construída. Esse foi seu primeiro projeto em Campo Grande, uma catedral
em estilo neogótico, com torre central e duas entradas laterais. Em 1921, Boni foi convidado
a assumir a função de engenheiro municipal e de Chefe da Seção de Engenharia da
Intendência municipal, órgão responsável pelo controle de obras públicas e de aprovação
de projetos, na gestão dos prefeitos Arlindo de Andrade Gomes e Arnaldo Estevão de
Figueiredo. Durante toda a sua gestão promoveu uma grande revolução na cidade de Campo
Grande. Só saiu da cidade em 1938, a convite da Congregação dos Padres Redentoristas
Americanos para assumir a construção de obras religiosas nas cidades interioranas de
Aquidauna e Bela Vista. No ano em que assume essa função, estava iniciando as obras de
construção dos quartéis militares e assim Boni teve bons contatos com os profissionais
encarregados pela obra, da Construtora de Santos, principalmente Armando de Arruda
Pereira, engenheiro chefe do escritório em Campo Grande. Em 1934, obteve do CREA/SP
a licença n. 1.665, para exercer a profissão de Arquiteto e de Construtor, já que seu curso
técnico de Modena não era superior pleno.
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