
Redação 

CESAR LACERDA VERGUEIRO 

 

Era uma vez um homem bom. Não sabia dizer não a ninguém. Tão solicito em servir a todos 
indistintamente, Cesar Vergueiro era procurado constantemente por amigos. por conhecidos e 
até por desconhecidos, de todas as classes sociais, ricos e pobres, pretos e brancos, patrões e 
empregados, industriais e operários, lavradores e colonos, funcionários públicos civis e 
militares, para um conselho, para um auxílio, para a solução de um problema, para o 
encaminhamento de uma pretensão ou para o atendimento de um assunto de interesse 
público ou coletivo. 

E para todos ele tinha uma palavra de atenção, de ânimo, de carinho, não deixando nunca de 
anotar e providenciar os inúmeros pedidos que recebia. A sua casa estava sempre aberta e a 
sua mesa simples e farta servia a todos que chegassem e não eram poucos os comensais. 

Cesar Lacerda Vergueiro era um homem imam, dotado de notável espírito público, que com a 
sua bondade e extraordinária serenidade, polarizava todas as atenções e sempre semeando o 
Bem. 

As instituições de caridade e de assistência social não só deste Estado mas de todo o Brasil, 
notadamente de Santos, sua cidade natal, tinham nele um defensor permanente e 
desinteressado que resolvia todas as suas dificuldades de administração, providenciando 
diligentemente junto às autoridades e poderes competentes não à auxílios e favores mas 
também agindo pessoalmente nas respectivas repartições, nos meandros burocráticos, o 
andamento mais rápido e satisfatório dos seus processos de pagamentos de subvenções e 
auxílios. 

O título Benemérito de quase todas as casas de filantropia e benemerência é a consagração 
melhor e insuspeita do quanto ele era estimado e considerado. Ele era o símbolo da bondade e 
da eficiência a serviço das boas causas. Com a sua suave serenidade e constância, aluía 
resistências empedernidas. Era a força invencível da Bondade desinteressada na sua 
caminhada benéfica pela estrada da vida. 

Político, no bom sentido, com o seu enorme prestígio pessoal, iluminado por um acendrado 
espírito público, conquistou facilmente os mais elevados postos no cenário nacional, tendo 
sido eleito inúmeras vezes sucessivas, deputado estadual, deputado federal, secretário de 
Estado e ultimamente, senador da República, posto em que faleceu, e sempre como um dos 
candidatos mais votados, tal era a sua notória penetração e força eleitoral. 

Talvez anda seja cedo para se aquilatar o alcance social da obra nacionalista de Cesar Lacerda 
Vergueiro, que frequentemente trazia da Capital Federal grupos de parlamentares de outras 
Estados, principalmente do Norte, para, a pretexto de lhes convidar para assistir às 
inaugurações das grandes usinas do progresso paulista, mostrava-lhes as mais aperfeiçoadas 
fábricas, os modernos institutos científicos, os soberbos salões de arte, as maravilhosas 
fazendas modelos, as esplendidas rodovias Anchieta e Anhanguera, e assim, de uma maneira 



sutil e delicada exibia. aos nossos patrícios de outros Estados a pujança do progresso material 
e do desenvolvimento cultural de São Paulo, proporcionando-lhes também, festas 
cordialíssimas, conquistando-lhes a simpatia e a afetividade fraternal que deve haver entre 
todos os brasileiros, incutindo-lhes assim imperceptivelmente, unia idéia diferente daquela 
que porventura tivessem a nosso respeito. 

E essa obra de verdadeira catequese disfarçada, porém proveitosa, Cesar fazia sozinho e às 
suas expensas exclusivamente, pagando de seu bolso liberalíssimo as despesas de viagem e 
dos hotéis. Essa tarefa de aproximação nacional ele sabia porque fazia, tinha um sentido mais 
alto de brasilidade. Cesar era o Senador de todos os Estados. O volume de sua 
correspondência no Congresso Nacional era maior do que o de qualquer outro parlamentar, 
sendo mesmo sabido que grande parte dela era procedente dos outros Estados, tal o prestígio 
da sua eficiência junto aos poderes da República. 

Era um homem útil à sociedade que ele amou e serviu. 

Titular do cartório do Registro de Imóveis da 4.a circunscrição desta Capital, era um colega 
exemplar e amigo dedicado da classe, que muito lhe deve pela vigilante defesa de seus 
interesses. 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo rende ao seu pranteado e 
desditoso companheiro a homenagem sincera da sua gratidão e imperecível saudade. 


