Franco da Rocha
São Paulo - SP
Histórico
O povoamento das terras do atual município de Franco da Rocha iniciou-se com a passagem
dos bandeirantes que se dirigiam a Minas Gerais, quando fazendas foram-se instalando ali.
O primeiro povoado foi o de Juqueri, junto ao rio do mesmo nome.
Com a construção, em 1867, da São Paulo Railway, ferrovia que ligava Santos a Jundiaí,
foram inauguradas duas outras estações de parada, a de Caieiras e a de Belém (hoje, Francisco
Morato), seguidos, em 1888, da de Juqueri.
Isso levou Filoteo Beneducci, antigo minerador na localidade de Pedreira, a se dedicar à
extração de pedras, embarcando-as na ferrovia.
Em 1890 foi o Cel. Antônio Proost Rodovalho quem instalou uma indústria de papel no
povoado de Caieiras, um dos maiores empreendimentos da época. Mas o que deu projeção ao
núcleo, ainda no século passado, foi a instalação de um hospício na cidade, e que hoje conta com
área de 3.000 hectares, após a aquisição das Fazendas Cresciuma e Velha, constituindo a Colônia
Agrícola de Juqueri e o Manicômio Judiciário.
Até 1939, a usina elétrica do hospital forneceu eletricidade à estação de Juqueri, embora
desde 1916 o Governo já tivesse adquirido as terras de Ângelo Sestini na “4ª Colônia”com as linhas
de transmissão e de mais instalações.
Em setembro de 1934, Juqueri foi elevado a Distrito de Paz com o nome de Franco da Rocha,
em homenagem ao Dr. Francisco Franco da Rocha, médico psiquiatra, pioneiro da assistência
psiquiátrica em São Paulo e Diretor do Hospício do Juqueri.
A elevação a Município deu-se em novembro de 1944.
Gentílico: franco-rochense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Franco da Rocha, pelo decreto nº 6693, de 21-091934, subordinado ao município de Juqueri.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Franco da Rocha
figura no município Juqueri.
Pelo decreto estadual nº 9775, de 30-11-1938, o distrito de Franco da Rocha perdeu parte do
território para o novo distrito de Caieiras, do mesmo município.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Franco da Rocha figura
no município de Juqueri.
Elevado à categoria de município com a denominação de Franco da Rocha, pelo decreto-lei nº
14334, de 30-11-1944, desmembrado do município de Juqueri. Sede no antigo distrito de Franco da
Rocha. Constituídos de 2 distritos: Franco da Rocha e Caieiras, ambos desmembrados do município
de Franco da Rocha. Instalado em 01-01-1945.
Pela lei estadual nº 233, de 24-12-1948, é criado o distrito de Francisco Morato e anexado ao
município de Franco da Rocha.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Franco
da Rocha, Caieiras e Francisco Morato.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 5285, de 18-02-1959, desmembra do município de Franco da Rocha o
distrito de Caieiras. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Franco
da Rocha e Francisco Morato.
Pela lei estadual nº 8092 de 28-02-1964, desmembra do município de Franco da Rocha o
distrito Francisco Morato. Elevado á categoria de município.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

