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Apresentação
O Poder Legislativo completa 120 anos em Caxias do Sul. Uma história – arraigada no fortalecimento democrático
da sociedade caxiense – que se mescla com a própria formação e organização do Município. Em comemoração a
essa data, a Câmara Municipal põe à disposição da comunidade um livro, gerado e desenvolvido dentro da própria
instituição, dedicado a retratar o Parlamento.
Fruto de meses de dedicação de servidores da Casa, a edição apresenta um minucioso trabalho de pesquisa e
de compilação documental que iniciou em 2011 e avançou por 2012. Uma obra que traz documentos, imagens e a
história da Câmara, contextualizada na história do município de Caxias do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul e
do Brasil. O empenho de muitos, bem como o apoio das Mesas Diretoras da Casa, nesses dois anos, e de todos os
Vereadores que integram a XV Legislatura, permitiu a produção deste livro.
No ano de 2002 surgiu uma importante parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, concretamente
representado pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, projeto que possibilitou a recuperação e
reprodução de documentos originais, fotografias, jornais e a produção desta obra. Cabe ressaltar que desde 1992,
quando um grande incêndio queimou as instalações da Câmara Municipal de Caxias do Sul e quase a totalidade da
sua documentação, muitos esforços têm sido empreendidos para recuperar o acervo do Legislativo.
A recuperação da documentação perdida no incêndio também foi possível graças aos esforços de muitos exvereadores e seus familiares, de profissionais de imprensa e da comunidade em geral, que contribuíram com a
doação de documentos e registros que hoje compõem o acervo do Centro de Memória da Câmara Municipal. Foram
realizadas campanhas e ações, inviáveis sem a sensibilidade de muitos presidentes e servidores desta Casa, os quais
deram importância para a recuperação da memória parlamentar.
Em face à amplitude do trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo caxiense, em mais de um século de existência,
este estudo não tem a pretensão de abordar toda a história da instituição, mas fazer parte de um resgate histórico que
deve continuar. E, para comemorar os 120 anos do Poder Legislativo em Caxias do Sul, a Câmara entrega esta edição
à comunidade caxiense. É para os cidadãos que o Parlamento existe e para os quais dedica este livro.

Vereador Marcos Daneluz
Presidente da Câmara Municipal – 2011
Vereadora Geni Peteffi
Presidente da Câmara Municipal – 2012

Parte I

1875 - 1890
“[...] cumpre-me declarar que no dia 18 de janeiro do corrente
anno, encontrei na subida do morro na estrada que liga
S. Sebastião do Cahy a esta ex-colonia diversos imigrantes,
os quaes subiam a pé levando as crianças nos braços.” 1

Rua Silveira Martins, conhecida como Rua
Grande, atualmente Av. Júlio de Castilhos,
entre as atuais ruas Vereador Mário Pezzi
e Andrade Neves. Data: entre 1875 e 1890.
Fotógrafo: não identificado.
Acervo: Arquivo Histórico Municipal
João Spadari Adami (AHMJSA)
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De Campo dos Bugres a
Freguesia de Santa Teresa de Caxias

V

ieram o Higinio, a Domênica, a Virgínia, o Francesco,
a Luigia, o Basílio, o Giovanni, o Pietro, o Giuseppe, o
Joseph, o Jacob... Vieram de Belluno, Treviso, Trento,
Cremona, Vicenza, França, Alemanha... Milhares de
europeus migraram para a América em busca de melhores condições
de vida e em busca do sonho da terra própria, deixando familiares e
amigos.
Um dos destinos dos imigrantes, em sua maioria italianos, era a
região localizada na Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do
Sul, denominada Colônia aos Fundos de Nova Palmira, hoje Caxias do
Sul. A administração da colônia, nesse primeiro período, era realizada
pela Diretoria da Colônia, formada por funcionários públicos do
governo brasileiro, os quais executavam seus trabalhos com base na
legislação imperial brasileira.

Travessia do Rio Caí em São Sebastião do Caí. Caravanas de imigrantes em viagem
para a Colônia Caxias. Data: entre 1875 e 1880. Fotógrafo: não identificado.
Acervo: AHMJSA.

Ocupação do Território
A região de Caxias do Sul, zona de difícil
acesso para uma ocupação espontânea,
conheceu extensivo povoamento somente
com a chegada dos imigrantes italianos.
A colonização da região foi resultado do
projeto oficial do governo do Império do
Brasil e do governo da Província do Rio
Grande do Sul, com o intuito de povoar as
então chamadas terras devolutas2. O objetivo
era implantar um modelo de colonização
com trabalho livre, pequenas propriedades,
mão de obra branca e familiar.
No século XIX, o governo italiano,

1875

1890

assim como outros governos da Europa,
incentivava a saída da população
empobrecida pela falta de emprego e pelas
dificuldades de acesso à terra. A propaganda
na Itália era de que na América havia terra
em abundância, o que era um forte estímulo
para a imigração. No Brasil, o governo
imperial tinha interesse na imigração, pois
seu projeto era também colonizar as terras
devolutas do Nordeste do Rio Grande do Sul.
No estado foram criadas 37 colônias oficiais,
povoadas por imigrantes. Entre 1875 a 1877
foi iniciada a colonização das chamadas

antigas colônias: Caxias, Dona Isabel, Conde
D’Eu e Silveira Martins3, principalmente com
imigrantes italianos.
A chegada dos imigrantes italianos,
em 1875, na Colônia aos Fundos de Nova
Palmira, marca o início da colonização
do município de Caxias do Sul. Essa área,
delimitada ao Norte pelos Campos de Cima
da Serra e ao Sul pelos vales de colonização
alemã, antes de ser demarcada para a
colonização já era conhecida pelos tropeiros,
que em seus deslocamentos passavam pela
região, e já havia sido habitada pelos índios.
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Segundo barracão dos imigrantes, localizado na Rua Coronel Flores, próximo ao local onde hoje se
localiza a Estação Férrea. Fonte: ADAMI, João Spadari. História de Caxias do Sul: 1864-1970. p. 126.

Vem daí o antigo nome de Campo dos
Bugres4, que permaneceu mesmo após a
denominação oficial da região como Colônia
Caxias em 1877.
A área denominada Campo dos Bugres
era uma clareira na mata onde os índios se
reuniam diariamente para praticar rituais
e se exercitar, além de utilizarem o espaço
como uma pista para corridas de cavalos.
Estudos indicam que as moradias, onde se
protegiam de intempéries e ataques de
outras tribos - e às quais se recolhiam
à noite - ficavam na mata, no entorno da
clareira. A região, por ter boa localização,
água em abundância e ser rica em pinheiros,
era importante atrativo para os povos
indígenas, que ocupavam periodicamente o
local.
Estudos arqueológicos registram, no
território hoje denominado Caxias do Sul,
sítios arqueológicos com a presença de “casas
subterrâneas”5, popularmente conhecidas

1875

1890

como “toca de bugre” ou “buraco de bugre”.
Essas casas foram construídas e ocupadas
como moradias por populações indígenas
pré-coloniais, em diversas épocas, a partir
do século VI, sendo a mais antiga na
região de Vila Seca.6 Hoje, 39,5% dos sítios
arqueológicos encontram-se completamente
destruídos.7
Esse território conhecido como Campo
dos Bugres foi o primeiro a ser colonizado.
Foi dividido em dezessete léguas quadradas8,
subdivididas em travessões, linhas e lotes.
O encaminhamento dos imigrantes para
os lotes de terras foi realizado na sequência
crescente da numeração das léguas, iniciando
pela 1ª Légua, no Travessão Milanês, local
que passou a ser chamado de Nova Milano.
Foi na 1ª Légua que se formou o primeiro
núcleo colonial, visto que facilitava a
recepção e o encaminhamento das primeiras
levas de imigrantes para os lotes. Ali se
instalou a sede da Diretoria da Colônia e o

primeiro “barracão”, hospedagem onde os
imigrantes permaneciam por alguns dias
antes de serem encaminhados aos seus lotes.
Mata a ser derrubada, casas a serem
erguidas, estradas a serem abertas, igrejas e
escolas a serem construídas, comunidades
a serem formadas. Longe da terra natal,
mas com a possibilidade de se tornarem
proprietários de seu pedaço de terra, os
imigrantes logo começaram a produzir
para seu consumo e para comercialização.
Sabiam que através do fruto do seu trabalho
saldariam a dívida contraída com o governo
brasileiro. Só assim teriam o título definitivo9
da terra.
Em 1876, com a ampliação da medição
dos lotes e ocupação do território, a estrutura
administrativa da colônia foi transferida
para a 5ª Légua, no Travessão Santa Teresa,
local conhecido como Campo dos Bugres,
área mais central da colônia. Na nova
sede, denominada Sede Dante, atualmente
centro da cidade de Caxias do Sul, foram
construídas as edificações necessárias
para receber os novos imigrantes e para a
instalação dos funcionários da Diretoria da
Colônia.
O núcleo urbano foi se formando
também com a construção de casas de
madeira, simples e rústicas, ocupadas
por imigrantes que passaram a exercer
funções de comerciantes e artesãos. Assim,
a Sede Dante, além de ser o novo centro
administrativo do projeto de colonização,
passou a ser o local no qual os colonos
que vinham de outras léguas vendiam
gêneros agrícolas. Era onde também
compravam aquilo que não produziam, mas
necessitavam para o consumo da família e
para o trabalho.
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Administração da Colônia Caxias
Quem administraria a nova colônia?
Como medir e dividir os lotes de terra?
Como receber os imigrantes? Como
estabelecê-los nos lotes? Quais auxílios e
adiantamentos receberiam? Como pagar
a terra ao governo? Como reembolsar o
governo imperial pelos adiantamentos em
sementes, ferramentas e alimentos?
Tudo isso estava descrito em lei, tudo
estava regulamentado bem antes da
implantação da Colônia aos Fundos de
Nova Palmira, oficialmente denominada
Colônia Caxias.
Ao longo da história, várias leis foram
promulgadas pelo governo imperial
brasileiro com o objetivo de regulamentar
a implantação da política de colonização
das terras devolutas com imigrantes
europeus. A Lei de Terras - Lei nº 601,
de 18 de setembro de 1850 - estabelecia
que a única forma de acesso à terra era

através da compra, portanto abolia a
gratuidade de terras aos colonos. Mas foi
o Decreto nº 3.784, de 19 de janeiro de
186710, que aprovou o Regulamento para as
Colônias do Estado, regrou e uniformizou
a administração das colônias. Após essa
data, outros decretos e leis11 foram criados
para aperfeiçoar e atender os interesses da
política de colonização imigratória.
A administração local obedecia a
uma hierarquia, da corte à colônia,
mantida pelo Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas e desenvolvida
pela Inspetoria Geral de Terras e
Colonização - no Império; pela Inspetoria
Especial de Terras e Colonização - nas
províncias; e pela Diretoria da Colônia12 - nas
colônias.
O Regulamento para as Colônias do
Estado, de 1867, previa para a administração
da colônia a participação dos colonos em

uma junta formada por oito membros:
o diretor, o médico e seis colonos. Na
prática, a administração esteve centralizada
na figura do Diretor da Colônia, que
representava a autoridade, com atribuições
de coordenar e fiscalizar os trabalhos de
implantação do projeto colonizador.
O número de imigrantes, principalmente
de origem italiana, aumentou rapidamente.
Em 1879, quatro anos após o início da
colonização, a Colônia Caxias já possuía
uma população de 6.398 habitantes13. Para
facilitar a administração da ocupação do
território, em 1880, a colônia foi dividida
em três diferentes sedes: Sede Caxias
ou Sede Dante, entre o extremo Norte
da 5ª Légua e o Sul da 7ª Légua, a mais
importante e onde estava instalada a
Diretoria da Colônia; a Sede Nova Milano,
na 1ª Légua; e a Sede de Nova Trento, entre
a 11ª e a 15ª léguas, atual Flores da Cunha.

Rua Silveira Martins, conhecida como Rua Grande, atualmente Av.Júlio de Castilhos, a partir da Rua Vereador Mário Pezzi, na direção centro-bairro. Fotógrafo: não identificado.
Data: entre 1875 e 1890. Acervo: AHMJSA.
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Dificuldades do Começo
A Diretoria da Colônia representava
o poder público na Colônia Caxias,
responsável por colocar em prática a
legislação que regulamentava a imigração
e colonização no Brasil. Eram os diretores
e os funcionários da diretoria que se
relacionavam diretamente com os
imigrantes. Estes, por sua vez, recorriam
à Diretoria em casos de insatisfação,
dificuldades, e para a contemplação de seus
direitos, como o pagamento dos subsídios

destinados pelo governo.
Nas atribuições do Diretor da Colônia,
previstas no Regulamento para as Colônias
do Estado, ficava evidente a dimensão de
seus trabalhos na execução do projeto
colonizador. Entre suas tarefas estavam
previstas: a direção de todos os serviços
e negócios da colônia; o gerenciamento
dos trabalhos de medição das terras;
o estabelecimento dos colonos recémchegados em lotes urbanos e rurais; a

entrega dos títulos dos lotes; o repasse
dos adiantamentos e auxílios; o emprego
dos colonos em trabalhos coloniais; o
gerenciamento das dívidas contraídas
pelos colonos na compra da terra, em
adiantamentos e auxílios; e a fiscalização
da execução do regulamento. O diretor era
responsável também pela alimentação e
assistência médica aos imigrantes recémchegados, instalados no barracão dos
imigrantes.

Rua Silveira Martins, conhecida como Rua Grande, atualmente Av. Júlio de Castilhos. Data: entre 1875 a 1890. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

1875

1890

2012

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

015

Grupo de imigrantes trabalhando na
abertura de uma estrada na Colônia Caxias.
Data: entre 1875 e 1890. Fotógrafo: não
identificado. Acervo: AHMJSA.

Em relação aos adiantamentos e
auxílios, estava previsto no artigo 29 do
referido Regulamento que: “[...] durante
os primeiros dez dias de estada, os colonos,
que o reclamarem, serão sustentados à
custa dos cofres da colônia, debitando-selhes a importância do adiantamento para
ser reembolsado na forma do art. 6º”14. O
artigo 31 previa o repasse de sementes para
as primeiras plantações e instrumentos
agrários “[...] sendo o custo destes, bem
como o da derrubada, casa provisória, e de
quaisquer adiantamentos, reunido ao preço
das terras, para ser pago conjuntamente com

1875

1890

este [...]”15. Os colonos também deveriam
receber um auxílio gratuito, previsto no Art.
30: “[...] a quantia de 20$000 reis; e ao que
for chefe de família um donativo igual por
pessoa maior de 10 anos e menor de 50 [...]”16.
No relatório expedido pelo Diretor da
Colônia, em 20 de fevereiro de 1878, o Sr.
Higinio José dos Santos comunicava que
“[...] todos os colonos têm recebido auxílio
gratuito, ferramenta agrária, sementes e dez
dias de subsídios, correspondendo-se êste
fornecimento como aquêle dado aos que
chegaram até o último dia de dezembro do
ano findo”17.

O Regulamento também previa que
o Diretor da Colônia poderia contratar
os colonos para serviços diários de
desmatamento, construção de casas
provisórias, demarcação de lotes e aberturas
de picadas e estradas. Os colonos, por sua
vez, solicitavam esses serviços como uma
forma de saldar suas dívidas com o governo
e atender a necessidade de transporte da
produção, conforme demonstra o Ofício nº
47, de 14 de julho de 1884, encaminhado
e referendado por Manoel Barata Góes,
Diretor da Colônia, ao Palácio do Governo
em Porto Alegre.
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“Ofício nº 47
Escriptório do Engenheiro Chefe da Comissão de
medição de lotes em Santa Thereza de Caxias 14 de
julho de 1884, Ilmo. Exmo. Sr. Os colonos residentes nos
districtos da 3ª, 5ª e 7ª léguas desta ex-colônia pedem
ao Governo Imperial pelos requerimentos juntos a
permissão de fazer a viação interna, deduzindo-se dos
seus débitos as quantias para esse fim necessárias, na
forma do artigo 25 do Regulamento de 19 de janeiro de
1857. Determinando V. Escª. por offício nº 151 de 3 do
passado que informe sobre a pretensão dos requerentes,
cumpre-me dizer que é de toda a necessidade que se
façam e se melhorem os caminhos coloniais, e para isso
tenho declarado desde que aqui cheguei, o estado em
que se acham, e pedido os respectivos meios, como se
vê nos meus offícios nºs 5, 15, 21, 24, 32 e 35 de 9 de
Janeiro, 16 de Março, 25 de Junho, 27 de Agosto, 8 de
Outubro e 24 de Dezembro do anno próximo passado;
pelo que julgo que devem ser attendidos; e se forem,
muito maior será a producção da ex-colônia, porque
terão os seus habitantes facilidade de transportal-a
para a sede, e desta para os mercados consumidores,
que são S. Sebastião do Cahy, Porto Alegre, S. Francisco
de Paula de Sima da Serra e mais tarde a villa de
Vacaria. Na forma do art. 25 do citado Regulamento
uma das fontes de renda de um estabelecimento colonial
é o pagamento das terras e dívidas dos colonos, e
essas quantias, segundo o artº. 23 devem ter também
empregados nos caminhos coloniais, e portanto me
parece que os peticionários, melhorando a viação
interna, sem receberem do Estado dinheiro algum,
fazem o mesmo que se pagassem por prestações parte
das suas dívidas, e assim terá esta ex-colônia bons
caminhos internos de que muito necessita. Deus Guarde
a V. Exª. Ilmo. Exmo. Sr. Tenente Coronel Francisco de
Barros e Accioli de Vasconcellos. M. D. Inspector Geral
das Terras e Colonização. (Assignado) o Engenheiro
Chefe da commissão Bacharel Manuel Barata Góes.”
Transcrição do Ofício n° 47, de 14 de julho de 1884.
Acervo: AHMJSA.
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A mediação entre os interesses dos
imigrantes e o que oferecia o governo
brasileiro era realizada pela direção das
colônias e seus funcionários, como podemos
observar na correspondência enviada pelo
engenheiro ajudante, Carlos Leopoldo
Ferreira, ao Chefe da Comissão de Terras,
Henrique da Silva Guerra, em 4 de fevereiro
de 1888. O relato aponta irregularidades
e pede providências para melhorar as
condições do deslocamento dos imigrantes
de São Sebastião do Caí até a Colônia
Caxias.

“Caxias, 4 de Fevº de 1888.
Ilmo Sr.
Em cumprimento ao despacho de V. Sª
mandando que informe de acordo com o
exigido pela Inspectoria de temas desta
província, cumpre-me declarar que no dia
18 de janeiro do corrente anno, encontrei
na subida do morro na estrada que liga
S. Sebastião do Cahy a esta ex-colonia
diversos imigrantes, os quaes subiam a
pé levando as crianças nos braços. Este
facto muito me imprecionando, delle
dei conhecimento ao Sr. Inspector visto
estar eu em Porto Alegre e competir ao
mesmo Sr. providenciar relativamente ao
caso, como já pediu V Sª levando essas
irregularidades ao conhecimento da
referida Inspetoria.
Deus Guarde a V. Sª
Ilmo Sr. Dr. Henrique C. da Silva Guerra
M. D. Chefe da Comissão
O Eng. ajudante
Carlos Leopoldo Ferreira”
Transcrição da Correspondência de 4
de fevereiro de 1888. Acervo: AHMJSA.
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Outro documento, uma carta assinada
por cerca de cem imigrantes e encaminhada
ao Presidente da Província de São Pedro
do Rio Grande do Sul, em 18 de maio

de 1876, demonstra que nem sempre a
legislação era cumprida. A carta registra
o descontentamento e as dificuldades
enfrentadas pelos colonos com a falta de

alimentos e de roupas, com o frio e com
doenças. A carta também relata o descaso
com as normas estabelecidas nos contratos
por parte de transportadores.

“Nova Palmira, 18.5.76
III. e Ex. Sr.
Presidente e Governador da Província Rio Grande do Sul em Porto Alegre.
Vossa Excelência queria ter a bondade ouvir nossos pedidos e desculpar nossas queixas. Não podemos mais agüentar esta qualidade de vida e viver nesta malandrice e
miséria. Faz cinco meses que estamos nesse lugar de desgraça, sem serviço, padecendo de fome e frio. Um diretor não aparece e nossas terras, que já a muito tempo estão medidas
e prontas para cultivar, estão à toa. Bem sabemos que o Governo emprega toda força para satisfazer os emigrantes, mas os condutores e o Diretor não fazem suas obrigações e eles
enchem as algibeiras de dinheiro e os pobres emigrantes tem de padecer. Nós esperamos que V. Ex. mande socorro para nós. As razões de nossas queixas são as seguintes:
Já faz cinco meses que estamos aqui em Nova Palmira vivendo na malandragem, nossas roupas estão rasgadas e nós não podemos ganhar algum dinheiro, estamos com nossas
famílias nuas.
O caminho de Nova Palmira para o Campo dos Bugres, onde estão nossas terras, ainda é só uma picada e impassível por animais carregando bagagens e famílias; o Governo
faria um benefício se nos deixasse abrir este caminho.
Nós sabemos que o governo paga 105$000 réis por cada casa dos emigrantes, depois de prontas. Se nós pudéssemos ganhar este dinheiro e fabricar nossas ao nosso gosto,
ajudaria muito; pórem, nosso condutor, que chama-se José Leddur, tem contratado aquelas casas com ingênuos e manda fazer agora barracas que o primeiro vento derruba e que
não valem 30$000 réis cada.
O governo paga cada dia ao nosso condutor Leddur 600 réis por cada emigrante, mas podemos dar a prova que os mantimento que nós recebemos não têm o valor de mais
de 200 réis. Nós somos 300 e tantas pessoas; se Leddur quisesse ganhar um pouco menos, ainda ganharia um bom dinheiro. O café que recebemos, é 2/3 milho torrado, o açúcar
tem ainda 1/3 de arreia, o pão é meio cru e feito do pior milho que Leddur achou. A maior parte de nós e quase todas as crianças estão doentes. Quando nossos doentes pedem
ao Leddur que troque feijão e carne seca por um remédio ou alguma coisa que sirva para gente doente, ele responde: “Vocês tem que comer o que vos dou”. Um padre de vez em
quando aparece, mas nunca um médico. Outro dia morreu uma mulher na estrebaria e no meio das vacas. Esta mulher tinha dado a luz a uma criança e ficou muito doente,
mas Leddur, que sabia, não se importou e foi a mulher enterrada sem que um médico a visse.
Dessa maneira estão as circunstâncias por isso temos a esperança que V. Ex. tenha dó de nossas famílias e mande socorro.
Temos a honra de ser de Vossa Excelência muito obedientes criados.”
(Carta assinada por cerca de cem imigrantes e enviada ao Governador)18

Ainda como exemplo da mediação
exercida pelos executores do projeto
colonizador nas Colônias, existe a
solicitação de José Carlos Muniz
Bittencourt, Engenheiro Chefe e Diretor
da Colônia Caxias, em ofício dirigido
ao Presidente da Província, em 24 de
fevereiro de 1881. Nela o engenheiro pede
providências para a designação de novo
professor da escola da 7ª Légua, devido
ao afastamento do titular, que achava
insuficiente o vencimento. Solicitava
também o envio de materiais para a escola
para meninas, localizada na Sede, escola
instituída pela Diretoria da Colônia, que
arcava com os vencimentos da professora19.
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Contudo, o exercício da mediação entre
administradores e colonos nem sempre
foi pacífico. A suspensão dos auxílios e
subsídios aos imigrantes, por parte do
governo brasileiro, através do Decreto nº
7.570, de 20 de dezembro de 1879, deu força
aos conflitos. “Os destacamentos policiais,
por exemplo, foram requisitados com mais
ênfase pelos administradores das colônias,
quando houve a suspensão dos subsídios, que
ocasionaram confrontos entre funcionários
e colonos.”20 Esses destacamentos policiais
muitas vezes agiram inclusive de forma
violenta contra os colonos.
O grande número de tarefas da Diretoria
da Colônia, em um amplo território que em

1885 somava 10.591 habitantes, justificava o
acúmulo de encargos em sua administração.
Além do desenvolvimento de todas as
ações relacionadas ao recebimento e
estabelecimento dos colonos em seus lotes,
competia também à Diretoria da Colônia a
fiscalização e repressão a insubordinações
dos colonos. Esta função era exercida
pelo subdelegado de Polícia, o qual era
subordinado ao Termo Policial de São
Sebastião do Caí.21
Os diretores e funcionários da Diretoria
foram os representantes do governo
imperial na Colônia, elos de ligação dos
imigrantes com o governo, administrando
conflitos e reivindicações dos colonos.
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Planta Geral da ex-Colônia
Caxias e Núcleo Antônio
Prado. Autor: Francisco
Barreto Leite - Escritório da
Comissão de Terras. 1892.
Acervo: AHMJSA

Mapa com sobreposição do traçado das léguas sobre
o território do atual município de Caxias do Sul.
Fonte: PROJETO VICTUR – Valorização do Turismo
Integrado à Identidade Cultural dos Territórios. p. 68.

Mapa da Colônia
Caxias. Fonte:
ADAMI, João
Spadari. História
de Caxias do
Sul, 1864-1970.
p. 142.
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Distrito de São Sebastião do Caí
Em 12 de abril de 1884, a Colônia
Caxias foi emancipada do regime colonial
e, como 5º Distrito, passou a integrar o
município de São Sebastião do Caí, tendo
sua denominação alterada para Freguesia de
Santa Teresa de Caxias. Essa alteração não
melhorou as condições da então ex-Colônia
Caxias.
A Diretoria da Colônia foi transformada
em Comissão de Terras, que passou
a gerenciar somente as questões da

imigração e colonização, como a medição
e demarcação das terras e recepção e
instalação dos colonos imigrantes nos lotes
adquiridos.
A partir dessa emancipação, os colonos
passaram a pagar impostos sobre a
propriedade ao município de São Sebastião
do Caí.22 Além disso, continuaram a pagar
as dívidas contraídas quando aqui chegaram
na aquisição da terra e adiantamentos em
sementes, instrumentos agrícolas, casa

provisória e alimentos.
Em 1886, para gerenciar
descontentamentos e diminuir a distância
entre o distrito e o município, a Câmara
Municipal de São Sebastião do Caí nomeou
João Muratore, primeiro administrador
distrital, designado como fiscal do 5º
Distrito. Essa situação permaneceu até
1890, quando a Freguesia de Santa Teresa
de Caxias foi emancipada e passou a ser
município.

Período 1875 a 1890
Síntese
DENOMINAÇÕES DE CAXIAS
1875 Colônia aos Fundos de Nova Palmira, também conhecida
como Campo dos Bugres.
1877 Colônia Caxias
12 de abril de 1884 Freguesia de Santa Teresa de Caxias
POPULAÇÃO
1879 6.398 habitantes
1885 10.591 habitantes - 5.707 sexo masculino e 4.884 sexo
feminino; 2.856 alfabetizados; 7.735 analfabetos; 7.237
italianos; 1.045 austríacos (tiroleses latinos); 416 alemães;
12 franceses; 5 espanhóis e 1.876 brasileiros.23
ADMINISTRAÇÃO
De 1875 a 1884 A Colônia Caxias foi administrada pela
Diretoria da Colônia e de acordo com o Regulamento
para as Colônias do Estado, promulgado pelo governo
imperial brasileiro.
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1890

12 abril de 1884 A Colônia Caxias foi emancipada do
regime colonial para 5ª distrito de São Sebastião do Caí e
sua denominação passou à Freguesia de Santa Teresa de
Caxias.
1886 O município de São Sebastião do Caí nomeou o 1ª
administrador distrital da Freguesia de Santa Teresa de
Caxias, João Muratore.
SEDES DE CAXIAS
1875 1ª Légua, no Travessão Milanês, Nova Milano
1876 5ª Légua, no local denominado Campo dos Bugres,
Travessão Santa Teresa.
1880 A colônia foi dividida em três diferentes sedes: Sede
Caxias ou Sede Dante, entre o extremo Norte da 5ª Légua
e o Sul da 7ª Légua, a mais importante e onde estava
instalada a Diretoria da Colônia; a Sede Nova Milano, na
1ª Légua; a Sede de Nova Trento, entre a 11ª e a 15ª
Léguas, atual Flores da Cunha.
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“Acta de installação do Conselho Municipal de Caxias.
Presidencia provisória do conselheiro Ernesto Marsiay.
Aos vinte e seis dias do mes de Setembro de mil
oitocentos e noventa e dois, na sala do edifício onde
funciona a Intendência municipal presentes, as seis
horas da tarde, os cidadãos Ernesto Marsiay, Hugo
Ronca, Benjamin Cortes Rodrigues, Angelo Chittolina,
Salvador Sartori e Romano Lunardi, conselheiros eleitos
para decretarem a Lei organica do município, estando
ausente por motivo de moléstia, o conselheiro Agapito
Conz, pelo cidadão Ernesto Marsiay, anteriormente
escolhido presidente provisorio, foram os outros
conselheiros convidados a tomarem assento.
Depois das formalidades prescriptas no Regimento
provisorio, apresentado pelo Intendente, cada um dos
presentes prestou o compromisso de desempenhar com
toda lealdade e dedicação o mandato que lhes fôra
confiado pelos seus co-municipes, e o, Conselho foi dado
por installado.
Procedeu-se em seguida à eleição da mesa e obtiveram
votos: para presidente: Ernesto Marsiay, 3; Hugo Ronca,
2; para vice-presidente: Hugo Ronca, 2; Angelino
Chittolina, 2 e Benjamin Cortes Rodriguez, 1 e para
secretário: Angelo Chittolina, 2; Benjamin Cortes, 2.
E como nenhum obtivesse maioria absoluta, procedeuse à nova eleição entre os mais votados, sendo então
eleitos e proclamados Ernesto Marsiay, presidente; Hugo
Ronca, vice-presidente e Benjamin [...].”

Transcrição da p. 1 da Ata de instalação do
Conselho Municipal de Caxias, em 26 de setembro
de 1892. Acervo: AHMJSA e Arquivo Histórico da
Câmara Municipal (AHCM).
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Parte II

1890 - 1930
“Seriam 3h40 da tarde quando se ouviu, já próximo, o anhelado silvo
da locomotiva. Houve um alvoroço indescriptivel em todos os corações.
Ouvem-se as notas vibrantes do hymno nacional e da marcha real
italiana; vivas e acclamações reboam nos ares; ao longe, ao signal de
um disparo de canhão, uma salva do 21 tiros de morteiros sauda a
chegada do trem inaugural.” 24

Transporte de mercadorias em mulas. Data: entre 1875 e 1890.
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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De Vila de Santa Teresa de Caxias a
Cidade de Caxias

M

ulas carregadas com milho, trigo, feijão, batata, alfafa,
uva e vinho, produzidos pelos colonos, chegavam do
interior para a sede da Freguesia de Santa Teresa
de Caxias. As casas comerciais, chamadas casas de
negócios, compravam os produtos coloniais e os transportavam, através
de mulas e carretas, até São Sebastião do Caí. De lá os produtos
seguiam, via fluvial, até Porto Alegre, capital do estado. Da capital e de
outros centros comerciais vinha o que não era produzido na colônia:
tecidos, ferragens, açúcar, café e sal. Na região dos Campos de Cima da
Serra o comércio ficava a cargo dos tropeiros, que levavam os produtos
coloniais e traziam queijo, charque, couro, tropas de mulas e de gado.
Na sede urbana e no interior, carpintarias, sapatarias, ferrarias,
alfaiatarias, tanoarias, moinhos, cervejarias, serrarias, casas de
negócios atendiam as necessidades da população. A sede, que foi
crescendo ao redor da Praça Dante Alighieri, possuía poucas ruas. A
principal delas era a Rua Silveira Martins, também conhecida como
Rua Grande, hoje Avenida Júlio de Castilhos.

Inauguração da Estação Férrea de Caxias do Sul, em 1º de junho de 1910.
Fotógrafo: Domingos Mancuso. Acervo: AHMJSA.

Emancipação de Caxias e Instalação do Poder Legislativo
Era 1890, havia se passado quinze
anos desde o início da colonização, e a
Freguesia de Santa Teresa de Caxias já
possuía 38 casas comerciais e 120 pequenas
empresas industriais.25 Eram dezesseis
mil habitantes que produziam, vendiam,
compravam, pagavam impostos e queriam
participar das decisões administrativas e
políticas de Caxias. Queriam melhorias de
infraestrutura, melhorias nas estradas tanto
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das léguas para a sede como da sede para os
centros comerciais, e queriam ser município.
A emancipação da condição de colônia
da Coroa Imperial Brasileira para distrito
de São Sebastião do Caí, em 1884, não havia
melhorado as condições da população.
Além dos problemas de escoamento da
produção, devido às precárias condições das
estradas, os colonos continuavam pagando
suas dívidas à Comissão de Terras e, na
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condição de distrito, passaram também a
pagar à Intendência de São Sebastião do Caí
o imposto sobre a propriedade.
Insatisfeitos com a situação, comerciantes
se organizaram e reivindicaram a
emancipação junto ao governo estadual. A
Junta Municipal de São Sebastião do Caí, em
ofício de 1º de maio de 1890 ao governador
do estado, posicionou-se favorável à
emancipação. “[...] Visto a sua grande
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extensão e população e estado próspero
em que se vê [...] esta Junta se antecipa a
informar a V. Excia. que acha de Justiça
aquela pretensão. [...].”26
Assim, em 20 de junho de 1890, através
do Ato Estadual nº 257, a Freguesia de Santa
Teresa de Caxias foi emancipada à categoria
de município, sendo então denominada Vila
de Santa Teresa de Caxias.27 A emancipação
foi comemorada com festejos que duraram
três dias. Entre eles, a inauguração dos sinos
da Catedral Diocesana de Caxias do Sul e
uma exposição de produtos coloniais.

Chegada da comitiva do governo do estado para instalar a Junta Governativa Municipal, em 02 de julho de 1890.
O local da foto é nas imediações do atual quartel do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe).
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

Junta Governativa e Conselho Municipal na Administração
Para a administração da Vila de Santa
Teresa de Caxias, o governo estadual
nomeou, em 28 de junho de 1890, uma
Junta Governativa Municipal, cuja posse
foi em 2 de julho de 1890. A Junta era
formada por Ernesto Marsiay, presidente,
Ângelo Chitolina e Salvador Sartori, todos
comerciantes e imigrantes italianos.
Em 3 de setembro de 1890, o governo
do estado aumentou de três para cinco o
número de membros da Junta Governativa,
sendo nomeados Germano Parolini e
Pedro Oldra. Ocorreram muitas mudanças
em relação aos componentes da Junta
Governativa. O único que permaneceu
em todo o período da administração - de
2 de junho de 1890 a 15 de dezembro de
1891 - foi Ângelo Chitolina. Ao término da
administração, os componentes da Junta
eram Ângelo Chitolina, Germano Parolini,
Romano Lunardi, Rodolfo Félix Laner e

1875

1890

Luiz Michielin.
Um ano e quatro meses após a
emancipação, no dia 20 de outubro
de 1891, os caxienses elegeram, pela
primeira vez, os seus dirigentes. Foram
eleitos sete conselheiros para compor o
primeiro Conselho Municipal, a maioria
comerciantes.28 O Conselho Municipal
continuou desempenhando as funções até
então desenvolvidas pela Junta Governativa,
“[...] um órgão executivo e não legislativo,
como a princípio parece [...] executava leis
e ordens emanadas do Govêrno do Estado,
a quem os municípios novos estavam
subordinados”29.
O período da posse e gestão do
Conselho foi de diversos conflitos, reflexo
da situação nacional e estadual. Com
a Proclamação da República, em 1889,
republicanos e federalistas estiveram em
disputa constante pelo poder dirigente. O
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fechamento do Congresso Nacional, pelo
então presidente do Brasil, Mal. Deodoro da
Fonseca, em 3 de novembro de 1891, levou
a manifestações contrárias em todo o país.
No Rio Grande do Sul, as disputas
entre o grupo republicano, que apoiava
Júlio de Castilhos, e o grupo federalista,
liderado por Assis Brasil, geraram conflitos
que repercutiram em Caxias. No município
também havia dois grupos: um deles,
formado pela maioria dos comerciantes,
apoiava o Partido Republicano
Rio-grandense (PRR)30 e outro grupo se
alinhava aos federalistas.
Já a partir de 26 de novembro de 1891 um ano e cinco meses após a emancipação
do município, e um mês após a eleição
do Conselho Municipal - iniciaram
os conflitos pela liderança política de
Caxias. De um lado a Junta Governativa
e o Conselho Municipal e, do outro, um
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grupo revolucionário descontente com
a administração e com a cobrança de
impostos. Num período de um ano e oito
meses ocorreram duas revoltas dos colonos
com diversas tomadas do poder pelos dois
grupos.
Com o objetivo de acabar com as
disputas políticas, em 5 de julho de 1892,
o governo estadual nomeou Antônio
Xavier da Luz para o cargo de intendente
do município. No mês seguinte, em 26 de
setembro de 1892, os sete conselheiros
municipais eleitos em 20 de outubro

de 1891 tomaram posse como Poder
Legislativo. Foi o primeiro Conselho
Municipal que exerceu as funções de Poder
Legislativo.
Assim, Caxias passou a ter uma nova
estrutura administrativa, com Poder
Executivo e Poder Legislativo. Para o
Poder Executivo, Antônio Xavier da
Luz como representante da Intendência
Municipal, o equivalente, nos dias atuais,
à Prefeitura Municipal. E para o Poder
Legislativo, o Conselho Municipal de
Caxias, o equivalente, nos dias atuais, à
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Câmara Municipal de Caxias do Sul. As
denominações de Intendência e Conselho
Municipal permaneceram até 1930, quando
passaram, respectivamente, à Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul e à Câmara
Municipal de Caxias do Sul.
No período de 1892 até 1895, os
intendentes eram nomeados pelo estado.
No ano de 1896, ocorreu a primeira eleição
para intendente de Caxias. Com relação ao
Legislativo, os conselheiros foram eleitos
desde a implantação do Poder Legislativo,
ou seja, em 1892.

Rua Silveira Martins, conhecida como Rua Grande, atual Av. Júlio de Castilhos, esquina com a Rua Marechal Floriano. O primeiro prédio, à esquerda, foi sede da Comissão de
Terras. No prédio à direita, funcionou a primeira escola pública e, em uma das salas, a Junta Governativa. Data: entre 1875 e 1890. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

Instalação do Poder Legislativo
“Prometto desempenhar com toda
lealdade e dedicação o mandato que me foi
confiado pelos munícipes de Caxias.”31
Foi com essa promessa dos conselheiros
que às 18 horas do dia 26 de setembro de
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1892 foi dado por instalado o primeiro
Conselho Municipal da Vila de Santa Teresa
de Caxias, com funções de Poder Legislativo.
Naquela ocasião, tomaram posse os sete
conselheiros eleitos pelo voto direto em 20
de outubro de 1891: Ernesto Marsiay, Hugo
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Luciano Ronca, Romano Lunardi, Agapito
Conz, Salvador Sartori, Ângelo Chitolina e
Benjamin Cortes Rodrigues.
A Sessão de Instalação e Posse32 ocorreu
no edifício onde funcionava a Intendência. O
município necessitava de legislação própria
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que formalizasse a sua existência. Seis
meses após a posse, o Conselho Municipal
havia aprovado três importantes leis que
regulamentavam a organização do município
e o funcionamento dos poderes Executivo e
Legislativo: o Regimento Interno, aprovado
na Sessão do dia 4 de outubro de 1892; a Lei
Orgânica do Município, em 12 de outubro de
1892; e o Código de Posturas, em 5 de março
de 1893.

Conforme estabelecia a Lei Orgânica do
município, o Conselho Municipal deveria se
reunir no mesmo prédio onde funcionava a
Intendência Municipal. As sessões ordinárias
deveriam iniciar no dia 15 de novembro de
cada ano e não podiam se prolongar por
mais de dois meses. Em caso de necessidade,
ocorreriam sessões extraordinárias,
somente com convocação do intendente, do
presidente do Conselho, ou por deliberação

da maioria dos conselheiros.
A Lei também estabelecia que as
atividades do Conselho Municipal, dirigidas
pelo seu presidente, davam-se somente com
a presença da maioria de seus membros.
Caso um conselheiro não comparecesse a
uma sessão anual ordinária, sem a devida
justificativa, seria multado, e perderia a
vaga se faltasse a duas sessões plenárias
consecutivas.

Primeiro Regimento Interno
“Art. 33 - As 2 horas da tarde o presidente
tocará a campainha, tomará assento e abrirá
a sessão, caso estejam presentes mais da
metade dos Conselheiros.”33
Essa e outras normas foram aprovadas
pelos conselheiros e constituíam o
Regimento Interno, que regulamentava
o funcionamento do Poder Legislativo
do município de Caxias. O projeto do
Regimento, assinado pelo então intendente
municipal, Antônio Xavier da Luz, após
algumas alterações propostas pelos
conselheiros, foi aprovado no dia 4 de
outubro de 1892.
Os 71 artigos e onze capítulos tratavam
da instalação do Conselho; da Mesa; das
comissões; dos conselheiros; das atas;
da ordem dos trabalhos; dos projetos,
indicações e requerimentos; do modo
de deliberar; da votação; da eleição do
intendente; da polícia interna.
No Capítulo II, que tratava da
composição e atribuições da Mesa, o
Regimento previa que os trabalhos
do Conselho seriam dirigidos por um
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presidente, um vice-presidente e um
secretário, eleitos pelos conselheiros. Ao
presidente competia dirigir as sessões,
convocar sessões em casos urgentes e
extraordinários, nomear comissões e
providenciar segurança no interior e exterior
do prédio onde funcionava o Conselho.
De acordo com o Art. 16, o Conselho
era formado por quatro comissões:
Constituição e Poderes, Orçamento, Exames
das Despesas, e Petições e Reclamações.
Nomeadas pelo presidente, no começo
de cada sessão do ano, as comissões
constituíam-se de três membros, tendo,
entre eles, um presidente e um relator.
Durante as sessões nenhum conselheiro
poderia falar sem pedir a palavra ao
presidente. Essa regra consta no Capítulo
IV, bem como se proibia aos oradores o uso
de qualquer expressão desrespeitosa. Os
conselheiros não poderiam tratar de matéria
vencida, somente de assuntos em discussão,
e apresentar requerimentos e projetos.
No Capítulo VII, que trata dos projetos,
indicações e requerimento, a Lei diz
que esses somente seriam tomados em
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consideração pelo Conselho se tratassem
de assuntos de suas atribuições. Dizia
também que, se a Comissão excedesse o
prazo estabelecido para dar parecer, o autor
do projeto poderia solicitar a discussão e
votação sem parecer.
Os projetos passavam por três discussões
e, por fim, pela apreciação da redação, com
votação em cada uma das etapas. O projeto
só passava para a fase seguinte se aprovado
pela maioria. Na primeira discussão,
abordavam-se as suas vantagens ou
inconveniências, sem admitir emendas, que
eram apresentadas na segunda e na terceira
discussões.
Aprovado o projeto, o secretário
executava nova redação que, antes de ir para
o plenário para ser votada, era revisada pelo
autor. As sessões poderiam ser públicas
ou secretas, conforme o Conselho julgasse
conveniente.
Ainda, no Regimento Interno consta, em
seu Art. 70 “É permittido assistir às sessões
a todas as pessoas decentes, uma vez que
não tragam armas e se conservem no maior
silêncio”34.
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Primeira Lei Orgânica
A primeira Lei Orgânica do município
de Caxias foi aprovada pelo Conselho
Municipal no dia 12 de outubro de 1892.
Ela formalizou a existência do novo
município, apresentando os instrumentos
para a execução das suas responsabilidades
administrativas previstas na Constituição
de 1891 da República do Brasil. Também
fixou as atribuições e deveres dos
ocupantes de cargos públicos dos Poderes
Executivo e Legislativo, além dos serviços
e responsabilidades da administração
municipal.
No artigo primeiro, a Lei Orgânica
registrava os limites territoriais da Vila
de Santa Teresa de Caxias em 1892.
Regrava que nenhuma alteração poderia
ser efetuada nos limites sem a avaliação
do Conselho Municipal. A Lei estabelecia
o funcionamento do governo municipal,
ou seja, da Intendência e do Conselho
Municipal. De acordo com o Art. 6º, o
intendente e os conselheiros deveriam ser
eleitos simultaneamente, de quatro em
quatro anos, pelo voto direto dos eleitores
locais. Conforme previa a Lei, o intendente
era o responsável por conduzir e defender os
interesses municipais, e suas atividades eram
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fiscalizadas pelo Conselho Municipal.
O intendente administrava a cidade
com a ajuda de subintendentes distritais,
um em cada distrito, e inspetores de seção
nos travessões, quantos fossem necessários,
subordinados aos subintendentes, ambos
nomeados pelo intendente. Também contava
com uma guarda municipal, responsável
pelo policiamento e manutenção da ordem
pública da sede da Vila. Nos distritos, o
subintendente tinha autoridade policial.
No Art. 12 também estava previsto que
nos primeiros seis meses o intendente
deveria nomear um vice-intendente, que
só seria remunerado quando substituísse o
intendente.
Havia diversas ações da Intendência
previstas no Art. 50 que necessitavam
da aprovação do Conselho para serem
executadas. Passavam pelos conselheiros: a
discussão do orçamento da receita e despesa
municipal; as proposições de medidas
econômicas; a alienação de qualquer
bem municipal; a criação, aumento ou
supressão dos impostos; a autorização
para o intendente realizar empréstimos
e outras operações de crédito; a fixação
da remuneração e viagens do intendente.
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Além disso, qualquer solicitação de
informação relativa aos serviços municipais,
encaminhada pelos membros do Legislativo
ao Executivo, deveria ser respondida por
escrito pela Intendência.
Também era obrigação da Intendência
estar presente a todas as sessões do
Conselho através do seu secretário.
Caso o intendente atentasse contra o
funcionamento legal do Conselho, seria
criminalmente responsabilizado.
A Lei Orgânica, em seu Art. 54,
estabelecia que toda e qualquer lei aprovada
pelo Conselho tinha que ser promulgada
pelo intendente. Segundo a lei, no Art.
55, o intendente também tinha meios de
estabelecer leis sem passá-las pelo Conselho.
Ele deveria publicar no município o projeto
de lei por sessenta dias, prazo em que
os cidadãos, no mínimo em número de
vinte, poderiam apresentar emendas. Essas
seriam analisadas pelo intendente que, se as
considerasse procedentes, alteraria o projeto.
Na sequência, mediante promulgação
pelo intendente, seria convertido em
lei. Porém, se dois terços dos eleitores se
manifestassem contra essa lei, o intendente
deveria revogá-la.
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“Lei organica do municipio de Caxias.
Titulo I
Do municipio
Artigo 1º. O município de Caxias constitue-se
pela presente lei e em virtude do titulo terceiro
da lei fundamental do Estado do Rio Grande
do Sul, membro componente do mesmo
Estado, e mantem as suas actuais divisas,
que são: ao norte, o rio das Antas; a leste
Cima da Serra, de que se divide pelo rio S.
Marcos, desde sua foz até o marco da fazenda
do Souza, desse marco, sempre pela linha
divisoria da mesma fazenda até as terras
de Nicolau Fredrich inclusive; ao sul, pelos
confins dos lotes medidos e demarcados da excolonia Caxias, os quaes constituem os nucleos
Louro e Forqueta; a oeste pela linha divisoria
desta mesma ex-colonia com a de D. Isabel,
abrangendo a denominada Sertorina.
§ único. Esses limites não poderão ser
alterados sem o Conselho ter sido ouvido e
resolvido de accordo com o § 11 do artigo 48.
Artigo 2º. O território do município será
dividido pelo Conselho, para todos os effeitos
desta lei, em districtos e estes pelo Intendente
em secções correspondentes aos acctuais
travessões.
Artigo 3º. Qualquer intervenção do Governo
da Republica ou do Estado nos negocios da
exclusiva competencia do municipio será
repelida por intermedio de seus organs.
Artigo 4º. O serviço municipal será mantido
com o producto das rendas, taxas e outros
impostos que pela definitiva organização [...].”

Transcrição de parte da primeira Lei Orgânica
do município de Caxias, de 12 de outubro de
1892. Acervo: AHMJSA e AHCM.
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Primeiro Código de Posturas
Andar a galope a cavalo pelas ruas, multa
de 5$00035; impedir o trânsito nas estradas,
multa de 10$000; não pintar a frente das
construções, multa de 10$000; mendigar
sem licença da autoridade, multa de 2$000;
deixar os porcos soltos na vila, multa de
4$000; alterar pesos e medidas, prejudicando
os fregueses, multa de 15$000; andar nas
ruas e praças todo nú, multa de 10$000.
Essas são algumas das regras que
constam no primeiro Código de Posturas
do município de Caxias, aprovado pelo
Conselho Municipal em 5 de março de 1893.
Até essa data, com autorização do governo
do Estado do Rio Grande do Sul, Caxias
utilizava o Código de Posturas do município

de São Sebastião do Caí.
O Código de Posturas da Vila de Santa
Teresa de Caxias, documento que reunia o
conjunto das normas municipais em todas
as áreas de atuação do poder público, tinha
por objetivo regulamentar o comportamento
das pessoas para o uso do espaço urbano e
para a manutenção da ordem. Estabelecia as
normas que deveriam ser cumpridas pelos
cidadãos e fixava as multas aos que não as
cumprissem.
Havia regras curiosas e interessantes,
pois, no período em que a Lei esteve
em vigor, não existiam automóveis, por
exemplo, e por isso ordenava sobre o uso
dos cavalos, das carretas e das estradas com

porteiras e cancelas.
As normas para a organização e estética
urbana estão estabelecidas já nos primeiros
artigos do documento. Neles, se previa a
fiscalização das construções, medidas e
alinhamentos, a construção de muro ou
cerca divisória entre as casas e calçamento
na frente dos terrenos. Previa também a
pintura ou aplicação de cal nas fachadas
das casas e até mesmo detalhes, como as
medidas das portas e janelas. “Tudo isso
precisava ser regulamentado e fiscalizado,
para que a paisagem pudesse começar
a se produzir de forma harmônica e de
acordo com o gosto e o desejo das principais
lideranças locais.”36

Praça Dante Alighieri, na Rua Grande, atual Av. Júlio de Castilhos. As placas indicam casas comerciais. Data: entre 1875 e 1900. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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Conflitos pelo Poder
Revoltas de colonos, enfrentamentos entre federalistas e republicanos, conflitos entre maçons e católicos, atentados, exoneração de intendentes
e conselheiros, conflitos entre instituições, Intendência e Conselho Municipal. Grandes disputas no campo da política, entre os anos de 1892 a
1924, marcaram o primeiro período administrativo do município de Caxias.
Os desentendimentos na política local não eram fatos isolados, mas se relacionavam aos acontecimentos em nível estadual, nacional e
até mundiais. As disputas políticas pelo governo do estado, após a Proclamação da República, os conflitos entre maçons e católicos na Itália,
decorrentes da sua unificação, enfim, fatores externos somados às disputas locais pelo poder político-administrativo resultaram em grandes crises.
No período de 1892 a 1902, em dez anos, Caxias teve quatro intendentes que administraram o município, sendo que todos se exoneraram do
cargo: Antônio Xavier da Luz, intendente de 1892 a 1894; José Domingos de Almeida, de 1894 a 1895; Alorino Machado de Lucena, em 1895; José
Cândido de Campos Júnior, de 1895 a 1902, que se demitiu do cargo após desentendimentos com a Associação dos Comerciantes.37

Primeira Revolta dos Colonos e Disputas pelo Poder
Em 26 de novembro de 1891, 36 dias
após a eleição do Conselho Municipal e
cinco dias antes da data marcada para a sua
instalação, ocorreu uma resistência política

em Caxias, conhecida como revolta dos
colonos, com o objetivo de tomar o controle
da administração do município.
A Junta Governativa foi deposta pela

Junta Revolucionária Municipal, liderada
por Affonso Amábile e presidida por
Francisco Januário Salerno. Também
integravam a Junta Revolucionária:

Revolucionários na Av. Júlio de Castilhos, esquina com a Rua 13 de Maio, após terem deposto a Junta Governativa,
em 26 de novembro de 1891. Fonte: Jornal Pioneiro de 22 de fevereiro de 1958, p. 9. Acervo: AHMJSA.
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Domingos Maineri, Luiz Pieruccini, João
Dalla Santa e Pasqual Mangeri. Salerno era
delegado de Polícia do município, nomeado
pelo governo estadual.38
O grupo revolucionário manteve-se
na Intendência por dezoito dias. Alegava
descontentamento geral dos caxienses
com a Junta Governativa, devido aos
elevados impostos cobrados da população,
e reclamava da falta de estradas e da má
conservação das existentes.
Os revoltosos também não concordavam
com posições político-ideológicas de alguns
conselheiros, reflexo da disputa estadual
pelo poder dirigente e das rivalidades
trazidas da Itália referentes à unificação
italiana.
Em 14 de dezembro de 1891, a Junta
Governativa reassumiu as suas funções e, no
dia seguinte, instalou o Conselho Municipal
eleito em outubro de 1891.

Porém, no dia 9 de janeiro de 1892, o
Conselho Municipal encaminhou um ofício
ao governador do estado comunicando
que “[...] não foi possível a êste Conselho
confecionar o projeto do orçamento
municipal [...]”39. O ofício informava ainda
que Salerno havia retirado os móveis da
casa onde funcionava a Intendência e que
a vila encontrava-se na maior anarquia. A
apreensão dos móveis e objetos pela Junta
Revolucionária foi no sentido de impedir o
Conselho de administrar o município.
O Conselho passou então a se reunir em
sala provisória, na casa de Rodolfo Félix
Laner. O governo do estado ordenou que
Salerno devolvesse os móveis e objetos, mas,
além de não devolver, Salerno publicou
edital, assinando como presidente da
Intendência, solicitando aos contribuintes
que não pagassem os impostos municipais.
Também enviou emissários em todas
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as linhas do interior do município para
divulgar a ação. Salerno e Affonso Amábile
faziam discursos nas ruas e tabernas
no mesmo sentido. Foi somente com a
intervenção do delegado da Polícia do
Estado, Francisco Nabuco Varejão, que os
móveis e objetos foram devolvidos em 18 de
março de 1892.
Numa tentativa de apaziguar a situação,
em 30 de maio de 1892 o governo do
estado aumentou de sete para nove o
número de conselheiros. Nomeou dois
integrantes da Junta Revolucionária, Luiz
Pieruccini e Domingos Maineri para
participarem do Conselho Municipal,
e indicou Maineri para ser presidente.
Os conselheiros aceitaram a nomeação
de mais dois conselheiros, porém não
concordaram com a indicação de Maineri
para a presidência, alegando sentirem-se
desmoralizados.

Segunda Revolta dos Colonos e Mudanças
na Estrutura Administrativa
O impasse continuou. O grupo
oposicionista também não aceitou a solução
encaminhada pelo governo estadual e, em
25 de junho de 1892, ocorreu a segunda
revolta com a participação de cerca de
trezentas pessoas. O grupo, novamente
liderado por Francisco Salerno e Affonso
Amábile, contava com o apoio do Bacharel
Manuel Claudino de Mello e Silva e do juiz
distrital, Miguel Antônio Dutra Neto, do
governo estadual. O grupo manifestava-se
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contra a decisão do Conselho Municipal de
cobrar dos colonos, com juros, os impostos
atrasados.
Em ofício encaminhado ao governo
do estado, em 28 de junho de 1892,
o Conselho Municipal relatava que o
grupo “[...] postou-se em frente ao edifício
onde funciona êste Conselho, exigindo a
entrega forçada do arquivo, e gerência dos
negócios, municipais,[...]”40. A resistência
aos revoltosos foi impossível, devido
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ao apoio que as autoridades policiais
locais deram à revolta. O Conselho
Municipal foi novamente deposto pela
Junta Revolucionária, e assumiram a
administração municipal os revolucionários
Luiz Pieruccini, Domingos Maineri
e Vicente Rovea. No dia seguinte, os
revolucionários tomaram conta do correio.
O Conselho Municipal solicitou, neste
mesmo ofício, providências enérgicas.
A Junta Revolucionária também
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encaminhou ofício ao governador
do estado, datado de 27 de junho,
comunicando que havia tomado posse
da Intendência e argumentando que
tal episódio ocorrera devido à má
administração do Conselho e pela cobrança
de impostos, acrescida de multas e juros.
Comunicava também que os integrantes
foram escolhidos por aclamação pública e
que administrariam a Vila.
Para acabar com as disputas políticas,

o governo estadual nomeou, em 5 de julho
de 1892, Antônio Xavier da Luz chefe da
Intendência Municipal.
Na mesma data o Conselho foi
reempossado para organizar a entrega da
documentação ao intendente. Antônio
Xavier da Luz tomou posse no dia
1º de agosto de 1892 e nomeou Luiz
Pieruccini, do grupo revolucionário, como
subintendente. Os revoltosos devolveram
à Intendência o arquivo e os objetos

apreendidos durante a revolta.
Em 26 de setembro de 1892, o Conselho
Municipal, eleito em 20 de outubro de 1891,
tomou posse como Poder Legislativo. Foi o
primeiro Conselho Municipal que exerceu
as funções de Poder Legislativo.
A partir de então Caxias passou a
ter o Poder Executivo, representado
pela Intendência Municipal, e o Poder
Legislativo, representado pelo Conselho
Municipal.

Invasão dos Revolucionários Federalistas
Com a Proclamação da República,
ocorrida em 1889, o Estado do Rio Grande
do Sul se transformou em uma das regiões
politicamente mais instáveis do Brasil.
Num período de seis anos, o Rio Grande
do Sul passou pelo governo de dezesseis
presidentes, nomeados pelo presidente da
república brasileira. As disputas constantes
entre republicanos e federalistas resultaram
na guerra civil conhecida como Revolução
Federalista que, entre os anos de 1893 a
1895, assolou o estado e provocou milhares
de mortes.
A luta pelo poder dirigente estadual
trouxe grandes reflexos à política local
nos primeiros anos de municipalidade.
Os comerciantes que haviam lutado pela
emancipação estavam divididos em dois
grupos políticos. As revoltas dos colonos,
ocorridas em Caxias em 1891 e 1892,
mostraram a instabilidade política pela qual
atravessava o município.
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Um ano e quatro meses após o início da
Revolução Federalista no Rio Grande do
Sul, a Vila de Santa Teresa de Caxias viuse envolvida diretamente na Revolução.
Em 28 de junho de 1894, foi invadida por
um grupo de revolucionários federalistas
composto por quatrocentos homens
comandados pelo Coronel Belisário Baptista
de Almeida Soares.
A passagem dos federalistas pela Vila de
Santa Teresa de Caxias resultou em saques
a casas comerciais e no ataque a edifícios
públicos. “[...] Revolucionários das duas
facções saqueavam as casas comerciais e
requisitavam as plantações e os animais
para suprir as necessidades das tropas.”41
O líder local dos republicanos era Ernesto
Marsiay, e dos federalistas era Vicente
Rovea. “[...] Enquanto o povo era partidário
dos maragatos (federalistas) a administração
municipal era ligada aos chimangos
(republicanos).”42
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O segundo barracão dos imigrantes,
localizado na Rua Coronel Flores, próximo
ao local onde hoje se localiza a Estação
Férrea, foi quartel das forças republicanas
“[...] de onde saíram muitos revolucionários
prisioneiros de guerra, em direção a um mato
que havia ali [...] onde eram degolados e ali
mesmo sepultados”43. Em 3 de julho de 1894,
teve fim a revolta em Caxias com os reforços
do 30º Batalhão de Infantaria e 20º Corpo da
Guarda Nacional de Mostardas.
As atas das sessões do Conselho
Municipal registram que o Conselho
entrou em recesso em 29 de março de 1894
e retornou somente em 15 de setembro
do mesmo ano. “Não havia possibilidade
de funcionamento das instituições com a
revolução.”44 No dia 3 de outubro do mesmo
ano, pela primeira vez o Conselho Municipal
deu posse ao intendente municipal: o senhor
José Domingues de Almeida, nomeado pelo
estado.
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Maçons e Católicos na Disputa pelo Poder
Em 1887, na época em que a Freguesia
de Santa Teresa de Caxias ainda era distrito
de São Sebastião do Caí, foi fundada a Loja
Maçônica Força e Fraternidade em Caxias.
Em 1896, nove anos após a instalação
da Loja Maçônica, a Arquidiocese de
Porto Alegre enviou para Caxias o padre
Nosadini, recém chegado da Europa. Ele
foi enviado para assumir a Paróquia Santa
Teresa de Caxias e fundar comitês católicos
no município, com o principal objetivo de
combater a Maçonaria. Os comitês foram
organizados em diversos pontos, na vila e na
zona rural.
Na proporção da população, o grupo de
imigrantes italianos maçons era menor que
o grupo de imigrantes italianos católicos.
Os imigrantes católicos, ao chegarem à nova
terra “[...] fizeram da religião o elemento de
identificação e de ligação entre as diversas

comunidades que foram se formando”45.
Para eles a maçonaria era uma sociedade
secreta que havia lutado “[...] contra o Papa,
na Península Itálica, e usurpado os Estados
Pontifícios em nome da unificação”46. As
disputas na Itália foram transpostas para
a zona de colonização, refletindo-se nos
conflitos entre os dois grupos pelo poder
político-administrativo local.
Com a chegada do padre, logo se
iniciaram incidentes entre maçons e
membros dos comitês católicos. A atuação
do padre provocou acirradas lutas e
culminou em atos de violência recíprocos.
Na noite de 7 de fevereiro de 1897, a Casa
Canônica sofreu um ataque. Graças à
intervenção de alguns maçons, o padre não
foi executado e se refugiou no interior do
município.
Uma das ações do padre Nosadini foi a

publicação, em 1898, do “II Colono Italino
- Bollettino cattolico mensile” − boletim
católico mensal − em língua italiana.
O boletim fazia oposição ao jornal “O
Caxiense - Defensor das colônias italianas
e orgam republicano”47 fundado em 1897.
“O surgimento do Il Colono Italiano foi
a resposta católica ao jornal O Caxiense,
considerado maçônico pelos colonos.”48
Na tentativa de desmobilizar o
movimento católico, o intendente municipal,
José Cândido de Campos Junior, convocou
uma reunião com os principais integrantes
dos comitês católicos para propor o fim
das sociedades católicas e a remoção do
padre. Dias após, em 24 de março de 1898,
o intendente sofreu um atentado. O padre
Nosadini foi transferido, em dezembro de
1898, para o Paraná e, posteriormente, para
a Itália. Em 1902, o intendente se exonerou,

Procissão na Catedral e Praça Dante Alighieri, em 1º de janeiro de 1912. A construção da Catedral iniciou em 1895. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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argumentando ser insustentável permanecer
no cargo. Em 1903, a Loja Maçônica deixou
de funcionar em Caxias.
Após os enfrentamentos entre maçons
e o padre Nosadini, a Igreja mudou de

postura e trouxe a Caxias, em 1911, o
Mons. Meneguzzi, com o objetivo de
“[...] reconduzir a Igreja local nas relações
com o estado”49. A postura da Igreja não
era mais de enfrentamentos. “Agora, as

estratégias para penetrar no estado passam
antes pelo preparo e pela formação não só
moral, mas também intelectual do grupo de
italianos católicos”50. A atuação se deu via
associações e sociedades católicas.

Participação Política de Maçons e Italianos Católicos
A participação político-administrativa
dos maçons em Caxias já se fez presente
desde a nomeação dos primeiros
administradores públicos do município.
Com a emancipação de Caxias, em 1890,
o governo do estado nomeou a Junta
Governativa para administrar o município.
Dos três componentes nomeados, dois −
Ângelo Chitolina e Ernesto Marsiay − eram

maçons. Somente Salvador Sartori não
fazia parte do grupo.51
Em 1892, Antônio Xavier da Luz foi
nomeado intendente do município pelo
governo do estado. Ele não era maçom,
mas o subintendente, Luiz Pieruccini,
nomeado pelo intendente, era maçom.
Dos intendentes que se sucederam no
cargo, de 1894 a 1902, somente Alfredo

Soares de Abreu, vice-intendente em
exercício não era maçom, mas era do
Partido Republicano Riograndense (PRR).
Os demais eram do PRR e maçons: José
Domingos de Almeida (1894 a 1895);
Alorino Machado de Lucena (1895); José
Cândido de Campos Júnior (1895 a 1902)52.
É importante registrar que José Domingos
de Almeida, antes de ser intendente, era o

Av. Júlio de Castilhos, a partir da Rua Garibaldi em direção
à Praça Dante Alighieri. A primeira casa, à esquerda, onde
aparecem três homens, foi sede da Junta Governativa, e
a partir de agosto de 1892, da Intendência e Conselho
Municipal. Data: entre 1875 e 1900.
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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redator das Atas do Conselho Municipal,
de forma voluntária e gratuita.
Os descendentes de imigrantes italianos,
por sua vez, viam-se à margem da vida
política. O governo do estado designava
descendentes de lusos, geralmente
vinculados à Maçonaria, para ocuparem
os cargos administrativos na Intendência.
Aos italianos católicos eram destinados
cargos secundários da administração,
como subintendentes, inspetores, fiscais,
auxiliares de obras públicas, cobradores
de impostos, funções geralmente
desempenhadas nos travessões da zona
rural.53
Essa situação mudou somente nas
eleições de 1924, quando “[...] um grupo
de senhores dirigiu ao Vigário um offício
proclamando-o candidato a Intendente
de Caxias”54. A candidatura foi lançada
à população pela Aliança Libertadora
Caxiense (ALC). O PRR questionou o
vigário por seu nome estar ligado a uma
facção que hostilizava o governo do estado.
A Igreja Católica estadual removeu a
candidatura do vigário. Surgia um nome
de consenso, o de Celeste Gobbato, que
fazia parte do PRR, era italiano e católico.
Gobbato não era um imigrante da
colonização de Caxias. Veio para o Brasil
a convite do governo gaúcho, em 1912,
como técnico em viticultura e enologia
para trabalhar na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Em Caxias,
identificou-se de imediato com a elite local.
A eleição de Celeste Gobbato para o cargo
de intendente, em 1924, representou a
primeira experiência dos italianos católicos
no Poder Executivo de Caxias.
A participação de italianos no Conselho
Municipal era significativa. Observa-se que
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no período de 1890 a 1928, 58,82% dos
conselheiros municipais eram de origem
italiana, 33,33% eram luso-brasileiros
e 7,85% de origem não identificada.
Com relação aos intendentes do mesmo
período, 86,66% eram luso-brasileiros.55
Portanto, o maior número de italianos
estava no Poder Legislativo. “A primeira
instituição que abriu espaço para a
participação do imigrante nas decisões que
envolviam interesses comuns foi o Conselho
Municipal [...].”56
Percebe-se também uma forte presença
de maçons no Conselho Municipal.
No período de 1892 a 1904, dos 21
conselheiros que exerceram suas atividades
no Conselho Municipal, dez eram maçons,
ou seja, 47,62%. No período de 1904 a
1930, dos 58 conselheiros que legislaram no
período, onze eram maçons, um percentual
de 18,96%.57
A Loja Maçônica Força e Fraternidade
de Caxias, fundada em 1887, deixou
de atuar em 1890 e retornou em 1894,
fechou novamente em 1903, retornando
em 1931. O fechamento da Loja de 1903
a 1931 é uma explicação para a redução
da participação dos maçons tanto na
Intendência quanto no Conselho.58 Eles
fundaram novas associações, sendo uma
delas a Associação dos Comerciantes, hoje
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul (CIC)59.
Com relação aos trabalhos do
Conselho Municipal, no dia 19 de
novembro de 1894, após a prestação de
contas feita pelo intendente, o Conselho
passou a discutir o orçamento para o ano
seguinte, sendo aprovado o imposto que
recaía sobre carretas puxadas por mulas
e bois, o meio de transporte utilizado na
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época.
Em setembro de 1895, o Conselho
foi convocado extraordinariamente para
alterar a Lei Orgânica do Município no
que se referia às eleições. Regrava que as
eleições do Conselho e da Intendência
deveriam ser feitas de quatro em quatro
anos, na primeira quinta-feira de setembro.
A situação das estradas também passava
pelo Conselho. No dia 30 de setembro de
1895, o Conselho discutiu a má situação
da estrada da Vila de Santa Teresa de
Caxias a São Sebastião do Caí. No dia 7 de
dezembro de 1900, autorizou a destinação
de recursos financeiros para a construção
de uma ponte no Passo do Korff, que seria
importante para o progresso do município,
por onde passaria o comércio para Vacaria
e Campos Novos.
Na Sessão Extraordinária de 4 de maio
de 1896, convocada pelos conselheiros, o
assunto era o repasse de 500$000 dos cofres
municipais para a construção da igreja. Em
22 de abril de 1899, o Conselho aprovou
um pedido do intendente de compra de
um sobrado localizado na Praça Dante, de
propriedade de Ernesto Marsiay, para servir
de sede da Intendência, onde também
funcionaria o Conselho Municipal.
Em 10 de março de 1900, o Conselho
discutiu a destinação de verba para a
cunhagem de uma medalha de ouro para o
viticultor que tirasse o primeiro lugar em
uma exposição em Porto Alegre. Como o
vencedor não foi um caxiense, o intendente
solicitou outro encaminhamento da
medalha de ouro ao Conselho, o qual
então decidiu que o município deveria
realizar uma exposição de vinhos apenas
com viticultores munícipes, já que o vinho
destacava-se na indústria local.
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Conflitos entre Associação dos Comerciantes
e Poder Político-administrativo
A Vila de Santa Teresa de Caxias
possuía 168 casas comerciais quando os
comerciantes se organizaram e fundaram
a Associação dos Comerciantes, em 08 de
julho de 1901. Ela surgiu influenciando,
inclusive, decisões dos poderes
constituídos − Intendência e Conselho
Municipal − como o aumento de impostos
e investimentos em infraestrutura do
município.
Três meses e meio após a fundação, em
22 de outubro, a Associação manifestouse contrária à decisão da Intendência e
do Conselho Municipal de aumentar os
impostos pagos pelos colonos. A Associação
era contrária ao aumento, pois a medida
afetava indiretamente os comerciantes, uma
vez que eles dependiam dos agricultores
para efetuarem as transações comerciais e

obterem os lucros.
A Associação procurou o intendente,
Campos Júnior, para discutir o assunto.
Este argumentou não reconhecer o caráter
jurídico da Associação. Julgando-se mal
recebida pela Intendência, a Associação
enviou um ofício ao presidente do estado,
Borges de Medeiros, “[...] relatando
a má vontade e mesmo a guerra que o
Senhor Intendente procura fazer contra a
Associação”60.
Os conflitos continuaram, inclusive
com acusações ao intendente por parte da
Associação e solicitação de destituição do
governo municipal. No dia 1º de julho de
1902, o intendente Campos Júnior demitiuse do cargo. A ata da reunião da Associação
dos Comerciantes, de 10 de julho de 1902,
registra que a entidade iria enviar um

ofício ao governo do estado agradecendo
“[...] pela valiosa e necessária intervenção
que tomou relativamente à administração
do município”61. Na mesma reunião os
comerciantes discutiram se iriam solicitar
a cassação do mandato dos conselheiros
municipais, mas acabaram desistindo.
As casas comerciais em Caxias eram o
centro dos negócios e o centro do poder.
Foram os comerciantes que construíram
os primeiros sobrados da vila, reuniramse em associação de classe e dominaram
politicamente. A Associação reuniu os
caxienses que em épocas anteriores haviam
lutado em grupos antagônicos, como a
Maçonaria e os Comitês Católicos, os
federalistas e os republicanos. “A Associação
foi o novo cenário para as velhas discórdias”62.
A entidade passou a solicitar melhorias

Casa de negócios e livraria na Av.
Júlio de Castilhos entre as ruas
Marquês do Herval e Dr. Montaury,
em frente à Praça Dante Alighieri,
em 1904. Fotógrafo: Domingos
Mancuso. Acervo: AHMJSA.
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estruturais para Caxias, como construção de
estradas e pontes para facilitar o escoamento
da produção, a construção da ferrovia
ligando Caxias a Porto Alegre. Para assumir

a Intendência Municipal, a Associação
reivindicou ao PRR, em Porto Alegre, a
candidatura de Serafim Terra. Ele foi eleito,
tomou posse em 1904 e escolheu Vicente
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Rovea, o mais rico comerciante de Caxias,
para ser o vice-intendente. Serafim Terra
assumiu as reivindicações dos comerciantes,
realizando obras para Caxias.

Atritos entre Intendência e Conselho
No dia 13 de outubro de 1904, na sala de
reuniões do Conselho Municipal, tomaram
posse os eleitos para o período de 1904 a
1908: Serafim Terra, intendente municipal, e
sete conselheiros. Na 2ª Sessão Ordinária63,
em 16 de novembro de 1904, o conselheiro
Luiz Pieruccini propôs o fim dos subsídios
aos conselheiros residentes na vila. A
proposta foi aprovada.
As discordâncias entre Executivo e
Legislativo iniciaram já na Sessão Ordinária
de 2 de janeiro de 190564, quando o assunto
debatido foi a prestação de contas do exintendente municipal, Dr. Alfredo Soares de

Abreu. O parecer da Comissão de Exame das
Despesas, aprovado pelo Conselho, apontou
algumas irregularidades e discordâncias
com gastos feitos pela Intendência, entre elas
os pagamentos realizados sem fundamento
em contrato.
O final de 1905 e o início de 1906 foi
o período de maior crise entre os dois
poderes. A ata da Sessão de 27 de dezembro
de 1905 relata que o Conselho Municipal se
reuniu para avaliar o orçamento para 1906
proposto pela Intendência. A Comissão de
Orçamento do Conselho não concordou
com o orçamento e emitiu parecer sugerindo

mudanças, entre elas a diminuição de
diversos impostos e a eliminação de outros.
O parecer foi aprovado.
O intendente municipal, Serafim
Terra, não concordou com as mudanças e
apelou para o presidente do estado. “Este
interfere e pede a correção do orçamento. Os
Conselheiros, unanimimente, preferem se
exonerar a alterar o que tinham aprovado”65.
Foram realizadas novas eleições.
Os novos conselheiros tomaram posse
no dia 28 de maio de 1906 e aprovaram
o orçamento conforme a Intendência
solicitava.

Enfrentamentos na Revolução de 1923
Em 1908, o comerciante Vicente Rovea,
PRR, foi eleito intendente municipal.
Seu sucessor foi Cel. Penna de Moraes,
que assumiu em 1912 e permaneceu na
Intendência por três mandatos sucessivos.
Em 1922, durante sua administração,
ocorreu a acirrada eleição para presidente
do Estado do Rio Grande do Sul. Assis
Brasil, da Aliança Libertadora, disputava as
eleições com Borges de Medeiros, do PRR,
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que ocupava o cargo desde 1913. A Aliança
Libertadora era formada por republicanos
dissidentes e por antigos federalistas.
Em Caxias, essa disputa teve forte
repercussão. No período anterior à eleição,
ocorreram enfrentamentos - motivados
pela apreensão de títulos de eleitores - entre
os partidários de Assis Brasil e Borges de
Medeiros. De um lado, o intendente Penna
de Moraes, do PRR, e correligionários de
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Borges de Medeiros, acusados de deterem
os títulos eleitorais de seus inimigos
políticos. De outro, os adeptos de Assis
Brasil, com apoio do clero local, na figura
do padre Meneguzzi, interlocutor dos
colonos, que reivindicavam os títulos
eleitorais para poderem votar.
Borges de Medeiros venceu a eleição
com fortes denúncias de fraudes. No final
de janeiro de 1923, às vésperas da posse,
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teve início uma revolução que durou onze
meses. Lutaram de um lado os partidários
de Borges de Medeiros, os borgistas ou
chimangos e, de outro lado, os aliados de
Assis Brasil, os assisistas ou maragatos.
O Conselho Municipal de Caxias
também sentiu os reflexos dos conflitos. As
atas do Conselho Municipal66 registram
que as sessões ordinárias, que deveriam
iniciar em 15 de novembro de 1922,
não ocorreram por falta de quórum. O

Conselho também não votou o orçamento
municipal no prazo estipulado pela Lei
Orgânica.
Somente em 23 de janeiro de 1923,
dois dias antes da posse de Borges de
Medeiros, o Conselho se reuniu em Sessão
Extraordinária, convocada pelo intendente
municipal, Cel. Penna de Morais, mas a
sessão só teve quórum porque o conselheiro
Henrique de Figueiredo renunciou e
assumiu em seu lugar o suplente Pedro Ely.

A proposta de prorrogação do orçamento
do ano anterior, encaminhada pelo
intendente, foi aprovada pelos conselheiros.
Em um ano de trabalhos, de 15 de
novembro de 1922 a 15 de novembro de
1923, o Conselho realizou somente duas
sessões. Três conselheiros se exoneraram do
cargo. Eles já não haviam participado das
sessões desde novembro de 1922. No dia
30 de novembro de 1923 foram realizadas
novas eleições para preencher as vagas.

A Cidade de Caxias
Caxias crescia de forma rápida. O trem rompia o isolamento, ligando a região à capital do estado, e impulsionava a cidade a avançar
no mundo econômico. De vila, Caxias passava à categoria de cidade. Chegavam o trem, a energia elétrica, o telefone, a água encanada, o
recolhimento do lixo, e as ruas começavam a ser calçadas... A agricultura e a indústria incorporavam novas tecnologias. Caxias se destacava
como um centro produtor de vinhos, gêneros alimentícios e produtos industriais. Novos sobrados foram construídos no centro. Formaram-se
bairros tipicamente operários. A cidade dividia-se entre os mais abastados e os menos aquinhoados.

Carregamento de dormentes na Estação Férrea de Caxias para a construção de trilhos, em 1910. Fotógrafo: Domingos Mancuso. Acervo: AHMJSA.
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Chegada do Trem na Cidade de Caxias
“A impressão da entrada triumphal do trem,
na empavezada gare de Caxias, abrindo ao trafego
publico a linha, ha tantos annos desejada – é das
se que não apagam nunca na memória do povo.
[...] Dir-se-ia que a alma da colônia, enrijada
na lucta pela vida, tivera naquelle instante a
sua expressão suprema, o seu dia de alegria
máxima!”67

Em 1º de junho de 1910, Caxias estava
em festa. Chegava o trem, e a Vila de Santa
Teresa de Caxias era elevada à categoria de
cidade. Foram dois grandes acontecimentos
que mudaram, em muito, a vida das pessoas
que moravam no município.
A ligação de Caxias com a capital do
estado, através de uma estrada de ferro,
era uma antiga reivindicação. Em 1897,
quando o presidente do estado, Júlio de
Castilhos, visitou Caxias, prometeu que a
ferrovia seria construída em breve. As obras
iniciaram em 1904 e ficaram prontas em

1910. A ata do Conselho Municipal, de 28
de maio de 1910, registra o acontecimento.
O presidente do Conselho convidava os
conselheiros para as festividades planejadas
para a inauguração da Estação Férrea de
Caxias.
Tal foi o impacto que no mesmo dia da
chegada do trem em Caxias o Conselho
Municipal recebia um telegrama do
presidente do Estado do Rio Grande do
Sul, Protásio Alves, comunicando que,
conforme o Decreto n° 1.607, a Vila de
Santa Teresa de Caxias era elevada à
categoria de cidade.
A estrada de ferro significou um
grande impulso no desenvolvimento da
economia municipal. Símbolo do progresso,
o trem rompeu o isolamento, ampliou o
mercado de exportações, reduziu o custo
com transportes, aumentou a velocidade

dos intercâmbios, eliminou o comércio
intermediário e gerou um maior acúmulo
de capital posteriormente aplicado na
industrialização.
Segundo recenseamento realizado
pela Intendência Municipal, em 1910,
Caxias possuía 235 indústrias e 186 casas
comerciais, que até a chegada do trem
enfrentavam as precárias condições das
estradas para comercializar, em outros
mercados, os produtos aqui produzidos.
O vinho, que era fabricado no município,
por exemplo, já no final de século XIX,
era levado em barris, por cargueiros ou
carretas, até São Sebastião do Caí, de lá
seguia pelo Rio Caí até a capital do estado
e, após, para São Paulo e Rio de Janeiro.
Um precário, longo e demorado caminho
que era percorrido pelos comerciantes do
município de Caxias e região.

Poder Econômico e Organização Urbana
A cidade de Caxias crescia rapidamente
e com ela a necessidade de criar uma
infraestrutura capaz de atender à população.
Em 1910, o município possuía 23.965
habitantes, sendo que 3.742 (15,6%) viviam
na área urbana. Em 1920, eram 33.773
pessoas, desses 7.500 (estimativa de 22,2%)
da área urbana. Em 1930, eram 32.62268
pessoas e 9.975 (30,57%)69 viviam na cidade.
Ou seja, além do crescimento da população,
as pessoas estavam se deslocando da zona
rural para a urbana. Era preciso energia

1875

1890

elétrica, telefone, água tratada e encanada,
recolhimento do lixo e dos materiais fecais,
além de ruas calçadas.
Em 23 de julho de 1912, nesse contexto
de evolução urbana, o Conselho Municipal
aprovava a celebração de contrato para
instalação de linhas telefônicas, ligando os
distritos de Nova Vicenza, Nova Milano e
Nova Pádua à sede do município.70
O dia 13 de maio de 1913 marcou a
chegada da energia elétrica em Caxias,
o que trouxe grandes transformações.
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As fábricas passaram por modificações
importantes. A iluminação pública, feita
desde 1895 com lampiões a querosene que
não eram acesos em noites de luar, passou a
ser através da energia elétrica.
O saneamento público era precário.
Porém, nesse período, a cidade passou a ter
o serviço de remoção dos materiais fecais.
A ausência de rede de esgotos tornava esse
serviço fundamental para a higiene pública.
Através de cubos denominados cabungos,
os materiais fecais eram retirados das
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Vista parcial de Caxias, em 1907, a partir do lado
norte da cidade. Fotógrafo: Domingos Mancuso.
Acervo: AHMJSA.

residências, transportados e depositados
em local determinado. Cobrava-se uma
taxa, aprovada pelo Conselho Municipal,
destinada ao custeio do serviço, realizado
de forma regrada de uma a três vezes por
semana.
O Cel. Penna de Moraes, funcionário
público estadual e indicado pelo PRR - foi
eleito intendente municipal em 1912 e
reeleito em 1916 e em 1920 - governou
apoiando as atividades produtivas e o
desenvolvimento econômico. Ele incentivou
a diversificação de culturas, já que o vinho
atravessava uma crise com a superprodução
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na safra de 1911. Empenhou-se na
campanha contra a adulteração dos vinhos
e posicionou-se ao lado dos comerciantes
exportadores e cantineiros na campanha
contra as cooperativas vinícolas de
pequenos produtores, que estavam se
formando na região com apoio do governo
do estado.71
Em 1918, o intendente passou noventa
dias em São Paulo e Rio de Janeiro, com
autorização do Conselho Municipal, para
desenvolver campanha contra a falsificação
dos vinhos locais. Outra medida de
incentivo à uva e ao vinho foi a implantação
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da Estação Experimental de Viticultura
e Enologia, em 1921, pelo Ministério
da Agricultura. No dia 23 de julho de
192172, o Conselho Municipal autorizou o
empréstimo de trinta contos de réis para a
aquisição de um terreno para a instalação
da Estação.
Ainda na administração de Penna de
Moraes, o Conselho Municipal aprovou
a solicitação de Chaves Irmaõs & Cia de
isenção de impostos. Decretou a Lei nº
21, de 9 de dezembro de 1912, que previa
ficarem “[...] isentas dos impostos municipaes
pelo espaço de oito annos, as fábricas de
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tecidos de lã que se fundarem neste município
durante o referido período de isenção[...]”73.
Outro pedido de isenção de impostos,
na mesma data, tem parecer contrário.
Levando em conta as razões apresentadas
pelo intendente, os conselheiros aprovaram
a elevação do imposto sobre exportação da
madeira, não como fonte de receita, mas
como meio proibitivo da devastação das
matas.
Em 05 de dezembro de 1913, recebia o
Conselho outra solicitação de isenção do
imposto. Aristides Germani, proprietário
de moinho de trigo, requeria isenção
de imposto de exportação. O Conselho
Municipal decidiu pela isenção de 50% no

referido imposto, ampliando o benefício
para os demais moinhos de farinha de trigo
no decorrer do ano de 1914. Foram medidas
que representaram um grande incentivo ao
desenvolvimento da produção industrial.
Eram muitos os pedidos que o Conselho
recebia de isenção de impostos e solicitações
de pagamentos por serviços prestados ao
município, como de zeladores de estradas e
professores municipais. A ata da Sessão de
5 de dezembro de 1912 registra o pedido da
professora Maria Pezzi: “[...] o pagamento
da quantia de 600$00, a que tem direito de
seus vencimentos de 1911”74.
Ainda com relação à educação, a ata
do Conselho, do dia 9 de setembro de
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1911, registra: “O Conselho Municipal de
Caxias, decreta: Artigo 1º - Fica o Intendente
autorizado a pagar a oito professores
municipais que se acham em exercício desde
1º de janeiro até 31 de dezembro do corrente
ano a importância 4.440$000 à razão de
50$000 por mês a cada um”75.
O Conselho também era responsável
pelas eleições realizadas no município. Em
sessão, os conselheiros elegiam os mesários
responsáveis pelos locais de votação e, após
a eleição, em sessão, faziam a contagem dos
votos e anunciavam os resultados.
Além disso, passavam obrigatoriamente
pelo Conselho os pedidos do presidente
do estado para que os conselheiros se

Cantina de Antonio Pieruccini, na Av. Júlio de Castilhos, esquina com a Rua Angelina Michielon, em 1915. Fotógrafo: Domingos Mancuso. Acervo: AHMJSA.
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Publicação do projeto
de lei do novo Código
Administrativo no jornal
O Brasil, de 24 de setembro
de 1920, p .01. Acervo:
AHMJSA e AHCM.

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

manifestassem com relação a mudanças
no território do município. Em 16 de maio
de 1921, o Conselho Municipal aprovou
o pedido dos moradores dos 2º, 5º e 7º
distritos de São Francisco de Paula de
Cima da Serra e de São Marcos, os quais
passaram a integrar o município de Caxias.
Posteriormente, no dia 5 de maio de 1924, o
Conselho autorizou o presidente do estado
a desanexar de Caxias os territórios de
Nova Trento e Nova Pádua. Em 1935, Nova
Trento recebeu a denominação de Flores da
Cunha.
Porém, nem todas as leis do município
passavam pelo Conselho. Em 1920, o
intendente municipal criou o novo Código
Administrativo sem passar pela apreciação
do Conselho. O intendente utilizou o Art.
31 e o Art. 32 da Lei Orgânica que lhe
davam o direito de promulgar leis. Publicou
o projeto de lei para apreciação pública no
jornal O Brasil, de 24 de setembro de 1920,
e promulgou a lei no dia 7 de dezembro do
mesmo ano.
O novo Código estabeleceu normas para
mudanças na estrutura urbana do centro da
cidade. As construções deviam obedecer à
legislação promulgada pelo intendente. As
novas regras ocasionaram uma divisão da
cidade entre os mais abastados e as pessoas
de baixa renda76, pois o nível de exigência
para construir no centro era grande. O Art.
207 dizia: “A partir da data da promulgação
deste Código, a Intendência Municipal não
admittirá construcção de prédios de madeira,
seja para que fim fôr, nos pontos da cidade
que forem especificados por edital”77.
Em 1924 ocorreram novas eleições.
Celeste Gobbato foi eleito intendente,
tomou posse em 12 de setembro de 1924 e
permaneceu no cargo até 1928. Era doutor
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em Ciências Agrárias. Migrou da Itália
para o Brasil em 1912 e foi indicado pelo
governo do estado para concorrer ao cargo
de intendente.78 Era do PRR e bem visto
pelo clero local. “As elites locais encontraram
no Dr. Celeste Gobbato o parceiro de que
necessitavam para dar andamento aos seus
projetos econômicos e políticos.”79 Destacouse na luta pelo cooperativismo vinícola
regional.
Caxias já tinha mais de trinta
mil habitantes, e as deficiências
de infraestrutura, como estradas,
abastecimento de água e energia elétrica
eram grandes. A situação financeira do
município também era difícil. Gobbato,
juntamente com as lideranças locais,
tomou duas medidas com o objetivo de
solucionar os problemas que entravavam
o desenvolvimento do município: criou a
Comissão Pró-Caxias e a Caixa Municipal
de Depósitos Populares.
A Comissão Pró-Caxias, criada em
novembro de 1924, foi formada por pessoas
de maior projeção econômica e política
de Caxias. Tinha por objetivo estudar a
situação do município e buscar soluções
para os problemas. A Caixa Municipal de
Depósitos Populares, Lei nº 5880, aprovada
pelo Conselho em 31 de janeiro de 1925,
destinava-se ao pagamento da dívida
municipal e a investir em melhorias para
o município. O depositante teria como
garantia o patrimônio e rendas anuais do
município. A Caixa era administrada pela
Intendência e fiscalizada pelo Conselho e
pela Comissão Pró-Caxias.
Um dos assuntos em que a Comissão
Pró-Caxias passou a trabalhar foi no
abastecimento de água. Em 14 de novembro
de 1927, o intendente Celeste Gobbato
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encaminhou ao Conselho a prestação
de contas das obras de construção da
Hidráulica Municipal, iniciada em 1925,
com o aproveitamento dos recursos hídricos
do Arroio Dal Bó. Em novembro de 1928,
iniciou a operação do Sistema Dal Bó, e
a água que era destinada à população in
natura passou a ser tratada.
A cidade foi crescendo, novos serviços
foram implantados, e o Conselho Municipal
continuou recebendo muitos pedidos de
concessões e isenções de impostos, como
foi o caso discutido na Sessão do dia 18
de março de 1925. O Sr. José Paulo Ferrari
encaminhou um pedido de exclusividade
do serviço de transporte de passageiros
com “autos onibus” na cidade. O Conselho
deu como solução a criação de um
imposto anual às empresas, companhias
ou particulares que quisessem explorar o
serviço. Também decidiu isentar do referido
imposto, por três anos, a empresa do Sr.
Ferrari, que pretendia estabelecer-se no
município.
É importante destacar que com o
crescimento da produção industrial
surgiram novos líderes empresariais. O
Conselho Municipal, que tomou posse em
1924 “[...] demonstra o crescimento do poder
político dos industriais: 50% dos conselheiros
eram industriais, 25% comerciantes e 25%
funcionários públicos”81.
Em novembro de 1925, foi organizada a
Exposição Municipal, Agrícola, Industrial
e Artística no Quartel Federal de Caxias.
As maiores empresas locais expuseram seus
produtos nos setores da vitivinicultura,
metalurgia, tecelagem, madeira e
alimentação. Caxias completava 50 anos de
fundação e de colonização italiana no Rio
Grande do Sul.
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Período 1890 a 1930
Síntese

DENOMINAÇÕES DE CAXIAS

SEDES DO PODER LEGISLATIVO

1890 Vila de Santa Teresa de Caxias
1910 Cidade de Caxias

1890 a 1892 Av. Júlio de Castilhos, esquina com Marechal
Floriano.
1892 a 1897 Av. Júlio de Castilhos, esquina com a
Rua Garibaldi.
1897 a 1930 Rua Dr. Montaury, em frente à Praça Dante
Alighieri, onde hoje está a Casa da Cultura.

POPULAÇÃO
Anos
1890
1900
1910
1920
1930

População Total
16.000
24.997
23.965
33.773
32.622*

População Urbana
Não há dados
2.500
3.742
7.500 [estimativa]
9.975

%
10,1
16,6
22,2
30,57

*A diminuição da população neste período foi devido à desanexação do território de Nova
Trento (Flores da Cunha) do município de Caxias, em 5 de maio de 1924.

PODER EXECUTIVO
1890 Instalada a Junta Governativa que concentrava os
Poderes Legislativo e Executivo.
5 de julho de 1892 Instalação da Intendência Municipal,
equivalente à Prefeitura Municipal.
1896 1ª eleição para intendente municipal. Desde 1892 os
intendentes eram nomeados pelo governo do estado. A
partir de 1896 eram eleitos, mas suas candidaturas eram
indicadas pelo governo do estado.
PODER LEGISLATIVO
26 de setembro de 1892 Instalação do Conselho Municipal,
hoje equivalente à Câmara de Vereadores, formado por
sete conselheiros.
De 1892 a 1930 Foram eleitos dez Conselhos Municipais,
constituídos de sete conselheiros em cada Conselho.

1875

1890

1930

TERRITÓRIO
1890 Quatro distritos: Caxias (sede), Nova Vicenza (hoje
Farroupilha), Nova Trento (hoje Flores da Cunha) e
Nova Pádua.
1910 Quatro distritos: a sede, Nova Trento, Nova Milano e
Nova Pádua.
1921 São Marcos, distrito de São Francisco de Paula,
é anexado a Caxias.
1924 Nova Trento, com 7.082 habitantes, atual Flores da
Cunha, emancipa-se de Caxias.
ALGUNS FATOS
20 de junho de 1890 Emancipação da Vila de Santa Teresa de
Caxias de São Sebastião do Caí.
1895 Inaugurada a linha telegráfica Porto Alegre-Caxias (13
de novembro).
1910 Chegada do trem, que rompeu o isolamento e
impulsionou a economia da região.
1910 A Vila de Santa Teresa de Caxias foi elevada à categoria
de cidade (Decreto n° 1.607).
1912 Instalação de linha telefônica entre os distritos de Nova
Vicenza, Nova Milano, Nova Pádua e a sede. Em Nova
Trento a linha telefônica foi instalada em 1907.
1913 Chegou a energia elétrica.
1921 Implantação da Estação Experimental de Viticultura e
Enologia em Caxias.
1927 Construção da hidráulica municipal. Em novembro de
1928, iniciou a operação do Sistema Dal Bó e a água
destinada à população passou a ser tratada.
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“Regimento para as sessões do Conselho Municipal
de Caxias
Capítulo I
Da installação do Conselho
Art. 1º Reunidos os Conselheiros eleitos no Paço da
Intendência Municipal e tomando assento o actual
presidente lerá as disposições constitucionaes relativas
ao acto e adduzirá as considerações que julgar
convenientes.
Art. 2º Os eleitos depositarão sobre a mesa os seus
diplomas, e o presidente os convidará a contrahirem o
formal compromisso de bem cumprir os seus deveres.
Art. 3º Levantando-se todos os que se acharem na
sala, o presidente proferirá as seguintes palavras:
Prometto desempenhar com toda lealdade e
dedicação o mandato que me foi confiado pelos
municipes de Caxias.
Art. 4º Cada um dos outros Conselheiros dirá por sua
vez: Assim prometto.
Art. 5º Estarão sobre a mesa o presente Regimento,
em execução sómente na occasião e opportunamente
sujeito á deliberação do Conselho; assim como o
projecto da Lei organica do Municipio aprezentado
pela commissão nomeada para o elaborar, unico
objecto de discussão na actual sessão constitutiva.
Art. 6º O presidente dará então o Conselho por
installado, proferindo com voz clara estas palavras:
Está installado o Conselho constitucional do
municipio de Caxias.
Art. 7º O Conselho elegerá então seu presidente, vicepresidente e secretario que devem servir na primeira
sessão annual.
Art. 8º Tomando assento no topo da mesa o
presidente mandará ler e depois submetterá á
consideração do Conselho o presente Regimento, para
os fins do Capítulo VIII.”

Transcrição de parte do Projeto do Regimento
Interno do Conselho Municipal de Caxias, de 01
de agosto de 1892, encaminhado pelo Intendente
ao Conselho Municipal. p. 01. Acervo: AHMJSA
e AHCM.
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Parte III

1930 - 1964
“Comunico Vossencia que o governo, com o apoio das forças armadas,
acaba de promulgar a nova constituição, dissolvendo a Câmara
e o Senado. O paiz entra, assim, num regime novo em que são
devidamente assegurados os interesses da Nação. Cordiais Saudações.
Francisco Campos Ministro da Justiça.” 82

Vista aérea do centro de Caxias do Sul
durante a Festa da Uva de 1937.
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

051

Da Revolução de 1930
à Ditadura Militar

A

paisagem de Caxias, no início da década de 1930,
refletia seu projeto de urbanidade e delineava o
distanciamento de sua origem rural. A área central
da cidade, onde a administração pública executava
obras importantes para assegurar aos cidadãos serviços essenciais,
contribuindo para a organização da vida social e econômica, também
se tornava o foco principal de atividades comerciais e industriais.
A predominância da atividade industrial e do comércio sobre
a agricultura consolidou-se nesta época. O censo realizado pelo
Município, em 1932, revelou existirem em Caxias 280 estabelecimentos
industriais e 450 casas de comércio. Registrava também que do total
de 22.972 profissionais do município somente 6.056 declaravamse agricultores, os demais 16.916 dividiam-se numa longa relação
de profissões como alfaiates, capitalistas, carpinteiros, tanoeiros,
funcionários públicos, médicos, padeiros e outros, formando a
complexa rede de serviços característicos de uma área urbana.83
Nesse contexto, os operários caxienses iniciaram a implantação
dos sindicatos e fundaram, em 1929, a primeira organização de
cunho sindical, a União dos Tanoeiros84. Trazidos de Portugal pela
empresa caxiense Vinícola Luiz Antunes, os tanoeiros eram operários
especializados na fabricação de pipas e barris. A greve dos tanoeiros
por melhores salários e redução da jornada de trabalho, em 1930,
levou outras categorias a se organizarem. Em 1931, foi fundada a

Sociedade União Operária, congregando trabalhadores de diversos
ramos da indústria.85 Em 1933, foram organizados os sindicatos dos
Metalúrgicos, da Construção e Mobiliários, e dos Tecelões, e, em 1935,
o dos Bancários.

Manifestação na Praça Dante Alighieri em apoio ao Estado Novo. Lê-se na faixa
afixada em frente à Catedral: “Os Caxienses saúdam no Estado Novo a extinção dos
extremismos”. O avião da Força Aérea sobrevoou Caxias do Sul. Data: década de
1930. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

A Revolução de 1930 e o Fim dos Conselhos Municipais
Em 1928, o município de Caxias passou
a ser administrado pelo luso-brasileiro
Thomaz Beltrão de Queiroz, que sucedeu
o italiano Celeste Gobatto. Queiroz era

1875

comerciante e foi indicado para o cargo
de intendente municipal pelo governo
do estado. Ele faleceu em 1930, antes de
concluir seu mandato, e foi substituído pelo

1930

vice-intendente, Miguel Muratore, expresidente da Associação dos Comerciantes
de Caxias.86 Dante Marcucci, prefeito de
1935 a 1946, sucedeu Muratore e solidificou
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Chegada de Getúlio Vargas a Caxias do Sul, em 1930, na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Montaury e
Marquês do Herval. Fotógrafo: Domingos Mancuso. Acervo: AHMJSA.

o controle do Executivo pela elite caxiense,
formada em sua maioria por descendentes
de italianos representantes do comércio e da
indústria.87
Em nível nacional, a campanha pelas
eleições presidenciais de 1930 gerava
grandes discussões e, quando o assunto
tomou espaço na imprensa caxiense,
o apoio da elite local à candidatura de
Getúlio Vargas a governador do Rio Grande
do Sul foi um desdobramento natural.
Vargas liderava a Aliança Liberal, fazendo
oposição à candidatura do republicano
paulista Júlio Prestes, e tinha para o cargo
de vice-presidente o paraibano João Pessoa.

1875

Lideranças de Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Paraíba formavam a frente de
oposição, que apresentava uma política
reformista, tendo em seu discurso a jornada
de trabalho de oito horas, o voto feminino e
o apoio às classes urbanas.
As eleições foram realizadas em 1º de
março de 1930 e deram vitória ao candidato
Júlio Prestes. Sob acusação de fraude
eleitoral, a Aliança Liberal não reconheceu
o resultado das eleições. Os resultados em
Caxias demonstravam o apoio ao candidato
gaúcho, Getúlio Vargas. Estimava-se em seis
mil o número de eleitores em Caxias, sendo
que, “[...] 5.212 compareceram às urnas e

1930

votaram em Getúlio Vargas”88.
Ao resultado das eleições presidenciais
somou-se, meses depois, em 23 de julho de
1930, o assassinato de João Pessoa. “Morreu
João Pessoa!” - noticiava o jornal Caxias.
O jornal classificava o episódio como um
fato triste, praticado por políticos falidos
moralmente, que matavam um homem
que “[...] encarnava toda a esperança de um
povo”89. Esse evento desencadeou debates
calorosos alimentados pelos partidários
de Getúlio Vargas, e foi fator de união
entre lideranças da oposição, acendendo
a mobilização em torno da revolução90.
Na Sessão Extraordinária do Conselho
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Municipal de Caxias, em 23 de setembro
de 1930, inseridos naquele contexto, os
conselheiros aprovaram por unanimidade
um voto de profundo pesar pela morte de
João Pessoa.91
Dias depois, em 03 de outubro de
1930, as forças revolucionárias partiam,
simultaneamente, do Rio Grande do
Sul, de Minas Gerais e do Nordeste em
direção ao Rio de Janeiro. Em Caxias,
na Sessão de 06 de outubro de 1930, o
presidente do Conselho Municipal, José
Costamilan, requereu voto para uma moção
de solidariedade ao benemérito governo
do Rio Grande do Sul, afirmando apoio
“[...] para qualquer emergência para a
vitória da grande causa que empolga a
nacionalidade ou para morrer com ela. De
pé, o Conselho votou a moção numa rajada
de aplauso de todos os presentes”.92
Na capital do país, em 24 de outubro,
um grupo de oficiais assumiu o controle

do governo através da criação de uma
Junta Governativa Provisória. Como
resultado de articulação política, a Junta
transmitiu o poder para a liderança civil
do movimento: Getúlio Vargas. No final
de outubro, a revolução era vitoriosa
e, como tal, era saudada com votos de
congratulações aprovados pelo Conselho
Municipal de Caxias na Sessão do dia 1º de
novembro: “[...] um voto de congratulações
ao Dr. Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha,
Dr. Assis Brasil, Borges de Medeiros, pela
esplêndida vitória do Rio Grande do Sul
e da Nação [...]”. O Conselho também
decidiu que “[...] se telegrafasse aos mesmos
expressando as nossas mais vivas felicitações
pelo advento da Pátria nova”93.
Com a nomeação oficial de Getúlio
Vargas como Chefe do Governo Provisório,
encerrou o movimento revolucionário. Era
o fim da Primeira República e o início da
Era Vargas. Os conselheiros municipais
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de Caxias desconheciam até então que o
novo regime saudado como o propulsor da
“Pátria nova” significaria o fim do Poder
Legislativo nos municípios, estados e no
país.
Conforme o Decreto nº 19.398, de
11 de novembro de 1930, assinado por
Getúlio Vargas, eram dissolvidos o
Senado, a Câmara dos Deputados, todas
as Assembleias Estaduais e os Conselhos
Municipais. O governo provisório passava
a ter as funções e atribuições não somente
do Poder Executivo, mas também do Poder
Legislativo94. Competia ao novo governo
a nomeação de um interventor federal em
cada estado, o qual teria como atribuição a
nomeação dos prefeitos municipais95, que,
em sua instância, exerceriam as funções
legislativa e executiva96. Nos estados e
municípios foram criados Conselhos
Consultivos com poderes e atribuições
regulados pelo Decreto nº 20.348.

Vista parcial do Bairro N. Sª. de Lourdes, nas imediações da Capela de Santo Sepulcro, em Caxias do Sul. Década de 1930. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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Exposição de uvas da I Festa da Uva de Caxias, nos salões do
Recreio da Juventude, em 1931. Fotógrafo: Giacomo Geremia.
Acervo: Memorial da Festa da Uva.

O Conselho Consultivo Municipal de Caxias
No âmbito dos municípios, competia
ao Conselho Consultivo a elaboração de
pareceres, apreciação de requerimentos e de
ofícios do prefeito. Os conselheiros emitiam
pareceres eminentemente técnicos sobre
assuntos financeiros e tributários, fixação de
contratos e concessões de serviços públicos,
criação de cargos, aumentos de vencimentos
dos funcionários e sugestão de providências
necessárias à boa marcha da administração
pública97.
Em Caxias do Sul, o Conselho
Consultivo Municipal iniciou suas
atividades em 22 de dezembro de 1931,
quando foram empossados três conselheiros,
no salão nobre da Prefeitura Municipal de
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Caxias, nomeados pelo Interventor Federal
do Estado. Os conselheiros eram Armando
Antunes, Bolívar Salvaterra e Abramo
Eberle. Não representavam nenhum partido
político e não recebiam remuneração
pelo exercício das funções consideradas
serviço relevante. O Conselho Consultivo
atuava como uma extensão da Prefeitura
Municipal e comportava-se como um
fiscalizador dos atos do prefeito municipal,
realizando o exame do projeto de orçamento
municipal e efetuando parecer aprovando ou
desaprovando as contas da administração.98
Nas atas das sessões dessa época do
Conselho Consultivo não há registros de
opiniões políticas ou questionamentos.
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Os conselheiros concentraram-se na
apreciação das contas públicas e na avaliação
das solicitações de verba do prefeito
para execução de diversos serviços do
município. O trabalho dos conselheiros
desenvolveu-se, fundamentalmente, sobre
o exame dos requerimentos, relativos à
isenção ou redução de impostos sobre
atividades industriais e comerciais, imóveis,
terrenos, escolas e hospitais, como o pedido
encaminhado pela diretoria do Hospital
Santo Antônio “[...] solicitando a isenção
dos impostos de terrenos, sobre os lotes onde
atualmente está sendo edificado o prédio
destinado a sua sede”99.
Um dos trabalhos de relevância foi o
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Recenseamento de 1932, executado no
município, seguindo as instruções da
Diretoria do Serviço de Estatística do
Estado. Para o andamento dos trabalhos,
o prefeito municipal, Miguel Muratore,
solicitou ao Conselho a aprovação de verba
“[...] para atender as despesas com o material
a ser empregado nesse serviço, bem como as
diárias com o pessoal”100.
Naquele ano, a apreciação do Conselho
autorizou também o aumento da verba
destinada a custear a educação pública.
A suplementação foi justificada pelo

prefeito municipal que afirmou “[...] a
impossibilidade de se conseguir a redução
no quadro de professorado, pelo prejuízo
que poderá advir às crianças que já vinham
frequentando as aulas”101.
Em 1933, o Conselho Consultivo
aprovou a solicitação da administração
municipal de liberação de 5:000$000 para
despesas da terceira edição da Festa da
Uva.102 A verba destinada para a Festa
demonstrava a importância que o evento
despertava para a economia local.
A primeira Festa da Uva de Caxias foi
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em 08 de março de 1931 e possuía uma
estrutura modesta. As uvas expostas nos
salões do Clube Juventude atraíram a
atenção de autoridades, de produtores e,
especialmente, dos comerciantes. Antevendo
bons resultados de uma feira dedicada à uva
e a outros produtos industriais e agrícolas,
a Associação dos Comerciantes de Caxias
passou a coordenar os trabalhos da segunda
edição, que aconteceu em fevereiro de
1932.103
A II Festa da Uva trouxe elementos que
ainda são mantidos nos eventos atuais. Um

Pavilhão de Exposições da Festa da Uva de 1937, montado na Praça Dante Alighieri. Autoria: Studio Geremia. Acervo: Memorial da Festa da Uva.
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deles é o planejamento da exposição na
forma de pequenos estandes distribuídos
em um “Pavilhão de Exposições”. Para
expor a estrela da festa, a uva, e ao seu redor
outros produtos industriais e agrícolas,
entre eles o vinho, um grande pavilhão foi
erguido provisoriamente na Praça Dante.
Também outro elemento característico das
festas, o desfile dos carros alegóricos, foi
introduzido em 1932, quando desfilaram
pela avenida central 25 carros movidos à
tração animal e motora decorados com
alegorias à vitivinicultura. A contribuição do
poder público e o valor arrecadado através
da taxa pró-exposição colaboraram com a
regionalização da Festa da Uva de 1933.104
O Conselho Consultivo, na Sessão de
24 de fevereiro de 1933, também aprovou
recursos na forma de donativo em favor
da Comissão Pró-Criação do Bispado de
Caxias.105 Ainda em 1933, através de ofício,
o prefeito municipal propôs e o Conselho
aprovou a alteração da dotação orçamentária
relativa aos serviços de assistência e higiene.
O Conselho também deferiu a aquisição de
um caminhão para o Corpo de Bombeiros
de Caxias, aparelhando o serviço público
com equipamento eficaz no combate a
incêndios.106

Portal do Pavilhão de Exposições da Festa da Uva de 1933, na Praça Dante Alighieri. Autoria: Studio Geremia.
Acervo: Memorial da Festa da Uva.

O Conselho Consultivo Municipal
permaneceu em atividade até 02 de
dezembro de 1935. O último registro em ata
não documenta seu encerramento oficial.
Dias após, em 28 de dezembro, cumprindo
os princípios da nova Constituição, era
instalada a nova Câmara Municipal de
Caxias formada por sete vereadores eleitos.
O Governo Provisório brasileiro,

instalado após a Revolução de 1930,
chegou ao fim após a promulgação da nova
Constituição Federal em 16 de julho de
1934, e pela eleição indireta do então Chefe
do Governo Provisório, Getúlio Vargas,
como presidente do Brasil em 20 de julho de
1934. De 1930 até as eleições de 1935, foram
cinco anos de ausência do Poder Legislativo
no país.

O Curto Exercício da Nova Câmara Municipal
No texto da nova Constituição Federal
constavam inovações como o voto secreto,
em contraposição à prática, na República
Velha, do voto aberto ou declarado
verbalmente. Também o voto feminino, a
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criação da Justiça do Trabalho e a definição
de direitos constitucionais do trabalhador,
entre eles salário mínimo, jornada de oito
horas diárias, repouso semanal, férias
remuneradas, assistência médica e sanitária.

1930

A Constituição Federal foi a referência
para os Textos Constitucionais nos estados
e as Leis Orgânicas nos municípios. O
Poder Legislativo nos municípios passou a
ser denominado de Câmara de Vereadores.
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Os vereadores eleitos tinham as mesmas
atribuições que os conselheiros municipais
tiveram na antiga República.
Em 17 de novembro de 1935 foram
realizadas as eleições para a composição da
Câmara de Vereadores de Caxias. O jornal
O Momento, de 14 de novembro de 1935,
registrava o importante acontecimento
e esclarecia ao eleitorado que o
“[...] governo municipal compõe-se de duas
partes fundamentais: o poder executivo,
representado pelo Prefeito, e o poder legislativo,
representado pelos Vereadores [...]”107. O jornal
afirmava que a escolha dos candidatos à
Câmara Municipal exigia cuidado e reflexão
por parte do eleitorado. Para o cargo de
prefeito municipal, o candidato Dante
Marcucci não tinha adversários. O jornal
alertava para a importância da harmonia
necessária entre o prefeito e a Câmara,
assim como entre a administração local e os
governos estadual e federal.
O resultado oficial das eleições referendava
o nome de Dante Marcucci para prefeito.
Na Câmara Municipal, a nova legislatura,
instalada em 28 de dezembro de 1935,
era formada por sete vereadores: quatro
integrantes do Partido Republicano Liberal, o
mesmo partido do chefe do Executivo, e três
vereadores partidários da Ação Integralista
Brasileira.108 Os primeiros integrantes do
Poder Legislativo com a denominação de
vereadores foram Américo Ribeiro Mendes,
Arthur Rech, Emílio Parolini Pezzi, Humberto
Bassanesi, João Turra, Manuel José Alencastro
Guimarães e Mário Pezzi. Com o falecimento
de Mário Pezzi, assumiu José Eberle.
A composição da nova Câmara refletia a
realidade política brasileira. De um lado o
Partido Republicano Liberal, fiel ao presidente
Jornal O Momento, 14 de novembro de 1935, p .01.
Acervo: AHMJSA e AHCM.
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Getúlio Vargas, alinhado, no estado do
Rio Grande do Sul, ao governador Flores
da Cunha. De outro lado, a significativa
votação em todo o país e também em
Caxias, dos candidatos integralistas da Ação
Integralista Brasileira, identificados com a
extrema direita.109
A rigidez do novo regime refletia-se
no cenário político. Em 04 de abril de
1935 era sancionada a Lei de Segurança
Nacional. Essa lei tinha como finalidade
transferir para uma legislação especial
os crimes contra a segurança do Estado,
cujos princípios de um poder centralizador
e autoritário forneciam ao governo
instrumentos para reprimir movimentos
considerados indesejáveis.110
A vigília do Estado não impediu que

o Partido Comunista Brasileiro fundasse,
em 1935, a Aliança Nacional Libertadora
(ANL). Em meio ao processo eleitoral que
acontecia em todo o país, sob a liderança
da ANL eclodiu, em novembro de 1935, a
Intentona Comunista, movimento que tinha
como objetivo derrubar Vargas e tomar o
poder. Fadado ao fracasso, o movimento foi
rapidamente combatido e, em decorrência
dos acontecimentos, o ano de 1936 foi de
represálias.
Comunistas e até liberais suspeitos
foram presos. Os integralistas participaram
ativamente da busca aos elementos acusados
de colaborarem com a ANL. Infelizmente
não há registros dos debates políticos dos
vereadores em torno dos acontecimentos,
devido à inexistência dos livros de atas

Grupo de integralistas nas escadarias da Catedral Diocesana de Caxias. Data: entre 1940 a 1942.
Fotógrafo: Jacob Kappes. Acervo: AHMJSA.
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das sessões desse período da Câmara de
Vereadores de Caxias. Os livros perderamse no incêndio que atingiu o Centro
Administrativo e consumiu os arquivos do
Legislativo em 17 de fevereiro de 1992.
O regime de trabalho da Câmara
estabeleceu-se nas instruções do novo
Regimento Interno. Aprovado em 03 de
fevereiro de 1936, reduziu de três para duas
as comissões permanentes – Comissão
de Orçamentos e Contas, e Comissão de
Petições e Reclamações – e reduziu também
o número de discussões dos projetos de
leis em plenário: de três passou para duas
discussões.111
Em agosto de 1936, um triste evento
marcava a Câmara Municipal. Em
decorrência da rígida política fiscal
adotada pelo governo federal, Mário Pezzi,
comerciante, vereador e integrante da
Associação dos Comerciantes, suicidouse após tomar conhecimento do valor do
imposto que sua empresa devia recolher aos
cofres públicos.112
O início dos debates em torno da
nova Lei Orgânica do Município e do
Regimento Interno da Câmara Municipal,
já nos primeiros dias de janeiro de 1936,
era noticiado pela imprensa local.113 O
projeto original de Lei Orgânica seguiu o
modelo enviado pela Secretaria do Interior
do Estado do Rio Grande do Sul, mas
sofreu alteração através de sete emendas.114
Segundo o pesquisador Mário Gardelin, as
emendas propostas foram de iniciativa dos
vereadores integralistas.115
A nova Lei Orgânica foi aprovada
através do Decreto n°7, de 07 de março
de 1936, cujo prólogo repetiu os preceitos
constitucionais firmados na organização
de “[...] um regime democrático, de ordem,
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liberdade e justiça, que assegure o bem estar
social e econômico [...]”116. Nos passos da
Constituição Brasileira de 1934, que criou
leis sobre educação, trabalho, saúde e
cultura e ampliou direitos de cidadania dos
brasileiros, a Lei Orgânica Muncipal trouxe
para o âmbito do poder público questões
importantes, além da fixação de políticas
públicas.
Na mesma lei, no Art. 71, fixava-se o
compromisso do município de estimular
“[...] o desenvolvimento das sicencias, das
artes, das letras e da cultura em geral [...]”117.
Seguindo no mesmo artigo, o documento

trouxe um conceito novo, a proteção aos
“[...] objetos de interesse histórico e o
patrimonio artístico do Paiz [...]”.
A educação formal recebeu maior
atenção por parte do poder público,
estabelecendo algumas regras para o ensino
nas escolas públicas e particulares. Definiu
que o ensino deveria ser ministrado no
“idioma Pátrio” coibindo o ensino em
língua estrangeira. Para a manutenção e
desenvolvimento do ensino ficou prevista
a aplicação de, no mínimo, 10% da renda
proveniente dos impostos municipais.118
O texto da Lei Orgânica tratou também
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da fixação da Política Social e Econômica,
assegurando aos funcionários públicos
e as suas famílias pensões, assistência
médica e seguros contra as moléstias e
acidentes no trabalho. A Política Sanitária
é outro assunto abordado na Lei Orgânica,
no intuito de desenvolver a formação
da consciência sanitária individual, a
assistência à maternidade e à infância, a
execução de serviços de higiene e o combate
a doenças “[...] como a tuberculose, a lepra,
o tracoma, a malaria, a sifilis, as molestias
venereas e verminoses”119. Como parte da
política sanitária, o poder público municipal

Manifestação em apoio a Getúlio Vargas na Praça Dante Alighieri, em 1937. Lê-se, nos cartazes: “Salve as forças armadas brasileiras”;
“Viva Getúlio Vargas”; “Os homens morrem, a humanidade é eterna.” Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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empreenderia obras e serviços relativos ao
saneamento e urbanismo.120
Em novembro de 1937, os trabalhos do
Legislativo eram interrompidos em todo
o país. Uma nova ofensiva comunista,
que mais tarde se provou ser uma farsa
forjada no Ministério da Guerra, justificou
o pedido do Governo ao Congresso do
estado de guerra e a suspensão das garantias
constitucionais, criando terreno para o
golpe de 1937.
Um telegrama enviado em 11 de
novembro de 1937 pelo General Manoel

Daltro Filho, interventor no Estado do Rio
Grande do Sul, ao prefeito municipal Dante
Marcucci, com comunicado do Ministro
da Justiça, anunciava que o país entrava
em um novo regime proclamado pelo
governo e apoiado pelas forças armadas.121
Em outra mensagem, de 11 de novembro,
o General Daltro Filho recomendava
ao prefeito de Caxias comunicar
“[...] ao presidente da Câmara Municipal
que ela foi automaticamente dissolvida,
de conformidade com o Art. 178 da nova
Constituição”122.

Nos dias que se seguiram à proclamação
do novo regime, dava a imprensa local mais
importância à campanha de difamação dos
vinhos gaúchos no Rio de Janeiro do que aos
fatos políticos desencadeados com o golpe
de 11 de novembro de 1937. Entre esses
fatos estava a extinção do Poder Legislativo
e a centralização dos poderes nas mãos do
chefe do Executivo, o prefeito municipal.
Foi a época dos decretos-lei ou o decreto
com força de lei, característico de um estado
autoritário como foi o Estado Novo, que
iniciou em 1937 e foi até 1945.

Dez Anos sem Legislativo
De 1937 a 1947 Caxias do Sul, assim
como todo o país, permaneceu sem Poder
Legislativo. Dante Marcucci, nomeado
prefeito até o final do Estado Novo, manteve

sua administração alinhada à Associação
dos Comerciantes de Caxias e à elite
empresarial nela representada.123 Como
recurso legal da época e característico

de governo no qual o chefe do Executivo
concentrava em suas mãos também as
funções de Legislativo, toda matéria de lei
municipal era então objeto de decreto-lei.

Manifestação da Liga de Defesa Nacional na troca de nome da Praça Dante Alighieri para Ruy Barbosa, em Caxias do Sul,
em 22 de maio de 1942. Fotógrafo: Julio Calegari. Acervo: AHMJSA.
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Manifestação em repúdio ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a II Guerra Mundial, em Caxias, em 1943.
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

Através desse recurso, todas as ações e
projetos administrativos eram definidos e
aprovados, sem discussões ou oposições
políticas.
O governo de Marcucci foi marcado
por obras como a finalização da Praça
Dante Alighieri e a construção de outros
dois logradouros: a Praça da Bandeira e o
Parque da Imprensa, entre 1936 e 1937.124
Também deu continuidade ao calçamento
e à arborização das ruas e à construção
de passeios. Modelou a área central da
cidade em uma paisagem urbana plácida e
organizada, porém, restringiu seu projeto
aos limites do primeiro traçado, aquele
previsto pelos agrimensores e engenheiros
da antiga Colônia Caxias.
Outra importante obra para Caxias e
região foi a estrada de rodagem construída
pelo governo federal. Em 09 de novembro
de 1941, foi inaugurado o trecho de estrada
que ligava Caxias a Porto Alegre através
da Rodovia Getúlio Vargas, como era
denominada a BR-116. A estrada encurtava
a distância entre Caxias e a capital do
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estado, se comparada ao traçado realizado
pela estrada férrea, e facilitava o escoamento
de produtos, o que beneficiou o comércio e
a indústria local.
Caxias também se envolveu nos
movimentos nacionalistas do Estado Novo.
Em 1942, o Núcleo da Liga de Defesa
Nacional de Caxias e o jornal independente
A Época registravam os anseios
nacionalistas. Esses anseios traduziam-se em
atos como o comício cívico organizado pelo
Núcleo da Liga, na noite de 22 de maio de
1942. Naquela ocasião, foram inauguradas
as novas placas de identificação da Praça
Dante Alighieri, que passou a se denominar
Praça Ruy Barbosa, e da Avenida Itália,
que recebeu a denominação de Avenida
Brasil.125 Alterando o nome dos logradouros
públicos, pretendia-se apagar as menções à
Itália e fortalecer a identidade com o Brasil.
Somava-se a isso a proibição de falar italiano
em público, para muitos uma grande
dificuldade, já que o italiano era o primeiro
idioma que se aprendia em casa.
O fim da neutralidade brasileira no
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conflito europeu, em 22 de agosto de
1942, e o apoio aos países aliados na II
Guerra Mundial foi comemorado pelos
nacionalistas, em Caxias, com um grande
comício. O movimento reuniu o povo na
Praça Dante num manifesto contrário aos
países do Eixo126, conforme noticiava o
jornal A Época.
A capacidade de produção de empresas
locais chamou a atenção do Exército
Brasileiro. Indústrias como a Metalúrgica
Abramo Eberle, a Metalúrgica Gazzola,
Travi & Cia. e o Lanifício São Pedro foram
requisitadas para o esforço de guerra e
consideradas de interesse militar. A linha
de produção organizada para tecer, para
produzir objetos de cutelaria, panelas e
talheres passou a produzir equipamentos e
artefatos bélicos. Na manhã de 23 de julho
de 1943, uma violenta explosão assustou
a cidade. A explosão ocorreu no pavilhão
destinado à montagem de artefatos bélicos
e fábrica de munições da Metalúrgica
Gazzola, Travi & Cia, “[...] que fez voar pelos
ares o edifício, suas dependências, móveis
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Seção de embalagens de material bélico da Metalúrgica Gazola, em Caxias, destinado ao Exército Nacional, em 1943.
Fotógrafo: Giacomo Geremia. Acervo: AHMJSA.

e utensílios [...]”, vitimando seis jovens
operárias e ferindo outros trabalhadores
gravemente.127 Em dezembro de 1959, a
Câmara de Vereadores denominou seis ruas
do Bairro Sagrada Família, com o nome das
seis jovens que morreram na explosão. É a

Lei nº 925.
O Brasil entrou de fato na guerra em
02 de julho de 1944, com o embarque do
primeiro escalão da Força Expedicionária
Brasileira para a Europa. A entrada oficial
do país na luta contra o nazifascismo na

Europa conflitava com a permanência da
ditadura do Estado Novo. O país pedia a
volta da democracia. Foi nesse período
que Caxias teve a última alteração de sua
denominação, passando à atual Caxias do
Sul128.

A Volta da Democracia
O ritmo natural de Caxias foi rompido
por rojões, foguetes e sirenes que soavam
na manhã do dia 7 de maio de 1945. A
Rádio Nacional do Rio de Janeiro noticiava
a rendição incondicional da Alemanha. A
guerra estava quase vencida pelos aliados,
faltava a rendição do Japão. O jornal O
Momento noticiava: “Venceu a Democracia
e a Liberdade”.129
Neste caminho da volta da democracia,
cumprindo os preceitos da nova
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Constituição Brasileira, promulgada
em 1946, iniciava-se a campanha para
as eleições. Com o retorno dos partidos
políticos concorriam aos cargos do
Executivo e do Legislativo municipais:
o Partido Trabalhista Brasileiro, o
Partido Social Democrático, o Partido
de Representação Popular e a Coligação
Democrática Pró-Grandeza de Caxias,
liderada pelo Partido da União
Democrática Nacional.
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O prefeito, Luciano Corsetti, o viceprefeito e os onze vereadores eleitos −
Adelmar Faccioli, Agustino Ballardin,
Angelo José Bonalume, Constantino
Bampi, Demétrio Moreira da Luz,
Francisco Andriollo, Germano Pisani,
Guerino Zugno, Humberto Bassanesi,
Isidoro Domingos Moretto, Ruben Bento
Alves − tomaram posse em 29 de novembro
de 1947 na Câmara Municipal de Caxias
do Sul. A Câmara passou a funcionar no
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prédio em frente à Praça Dante Alighieri,
na Rua Dr. Montaury, na antiga sede da
Intendência Pública Municipal.
Coube a essa legislatura a recomposição
da Câmara Municipal, encerrando o hiato
de dez anos sem eleições e sem a presença
do Legislativo. Um dos seus primeiros
trabalhos foi a constituição da Comissão
Especial designada para elaborar o novo
Regimento Interno da Câmara Municipal,
aprovado em 19 de janeiro de 1948, e
a redação da Lei Orgânica Municipal,
promulgada em 27 de março 1948.
A retomada dos trabalhos do Legislativo
reabria e ampliava o campo para discussões
de assuntos de interesse do município.
Assim foi com a realização do I Congresso
Eucarístico Diocesano, nos dias 6 a 9 de
maio de 1948, que mobilizou a cidade.
Por iniciativa da Câmara Municipal e
através da Lei nº 2 de 5 de maio de 1948,
foi aprovada a concessão de um auxílio de
Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros)
à Comissão Executiva do Congresso
Eucarístico Diocesano. Esse auxílio,
contudo, foi vetado pelo Prefeito Municipal
que, em nota publicada no jornal130,
justificava seu veto fundamentando-se no
que prescrevia o Art. 31 da Constituição
Federal de 1946, o qual, assegurando o
princípio de liberdade de religião, impedia
um órgão público de subvencionar cultos
religiosos direta ou indiretamente.
Outro assunto debatido pela Câmara,
no ano de 1948, foi a criação das feiras
livres em Caxias. O projeto foi aprovado
pelos vereadores e resultou na Lei nº 60,
sancionada pelo prefeito em 4 de maio de
1948. A lei instituía as feiras livres para
produtos agrícolas e estabelecia o prazo de
45 dias para serem implantadas pelo Poder
Lei Orgânica de Caxias do Sul, 1948. Acervo: AHCM.
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Executivo. Em 1993, a Câmara Municipal
aprovou projeto que revogava a Lei nº 60
e criava a Lei nº 4.076, de 23 de dezembro
de 1993, instituindo as Feiras do Agricultor.
Essa lei continua em vigor até os dias
atuais.
A criação da Escola Municipal de
Belas Artes também passou pela Câmara
Municipal. Em 19 de maio de 1949, os
vereadores aprovaram a Lei nº 151, que
criava, sob os encargos do município,
a escola cuja finalidade era transmitir
conhecimentos de arte musical e artes
plásticas e realizar a formação de técnicos e
profissionais de artes.
No ofício encaminhado ao presidente
da Câmara, argumentavam seus
requerentes − Dr. Eduardo R. Caravantes,

Juiz de Direito e Delegado da Associação
dos Funcionários Públicos do Estado;
Júlio Ungaretti, Presidente da Associação
Comercial; e João José Conte, Presidente
do Rotary Clube de Caxias do Sul − que a
escola era um “[...] velho sonho de quantos
desejam ver a nossa terra engrandecida não
só no terreno material [...] mas também no
cultural que atesta, verdadeiramente, o grau
de progresso espiritual de um povo”131. Em
1960, a escola mudou sua denominação
para Escola Superior de Belas Artes e,
em 10 de fevereiro de 1967, com outras
instituições de ensino, passou a integrar a
Universidade de Caxias do Sul.
O serviço de transporte coletivo
também foi debatido pelos vereadores no
ano de 1955. Uma Sessão Extraordinária

foi convocada em 18 de agosto daquele ano
para avaliar com urgência a concessão do
serviço, visto que o prazo de exploração
da empresa que executava o transporte
estava para findar. Discrepâncias entre duas
propostas apresentadas pelas empresas
concorrentes e o que era exigido pelo
edital da Prefeitura dificultavam a análise.
Além disso, acreditavam alguns que não
competia ao Legislativo a avaliação técnica
dos veículos, mas ao Executivo.
Para que a população não ficasse sem
o transporte coletivo, a concessionária
comprometeu-se a manter o
funcionamento do serviço até que fosse
solucionada a questão. A Câmara sugeriu
à Prefeitura Municipal a abertura de nova
concorrência pública.132

Feira livre na Rua Feijó Júnior esquina com Rua Sinimbu, em Caxias, em 1948. Autoria: Studio Geremia. Acervo: AHMJSA.
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O Projeto do Plano Diretor Urbano
O Plano Diretor Urbano de Caxias
tornou-se uma preocupação da
administração municipal e um assunto
debatido na Câmara de Vereadores. Os
vereadores aprovaram a Lei nº 122, de 29 de
março de 1949, que autorizava o Executivo a
abrir concorrência pública e administrativa
destinada à elaboração de um Plano Diretor
para a cidade. Os arquitetos vencedores da
concorrência para o desenvolvimento do
Plano Diretor de Caxias do Sul − Edvaldo
Pereira Paiva, Demétrio Ribeiro, Francisco
Macedo, Roberto Veronese, Nelson Souza
e Edgar Graeff − eram profissionais
conhecidos no Rio Grande do Sul.
As discussões na Câmara Municipal em
torno do assunto tratavam dos dispendiosos
recursos que seriam gastos para a execução
do projeto. Entre as ideias apresentadas
estava o abandono do traçado original em
xadrez e a abertura de ruas auxiliares e ruas
principais, tratando de planejar a cidade
para o futuro. Considerando o determinante
de seu crescimento, que era a indústria,
o projeto propunha uma localização
adequada, distante da área central, para os
futuros estabelecimentos industriais.133
Mesmo sem ser votado pela Câmara
de Vereadores e ter suscitado longas
discussões quanto a sua viabilidade e seus
propósitos,134 o Plano Diretor foi aplicado
parcialmente na cidade. Uma das medidas
implantadas foi a resposta para uma
situação encaminhada pela administração
municipal aos arquitetos e urbanistas:
a previsão de área permanente para a
realização dos eventos da Festas da Uva. A
área de terras sugerida pelo poder público
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Caxias do Sul na década de 1950. Autoria: Studio Geremia. Acervo: AHMJSA.

foi aprovada pelos autores do Plano. Foram
projetados e construídos o Parque Getúlio
Vargas e o Pavilhão de Exposições das
Festas da Uva onde hoje funciona o centro
administrativo.135
O Plano Diretor voltou aos debates
somente em 1968, quando a discussão em
torno do projeto para a cidade voltava a
ser considerada. Cerca de vinte anos havia
se passado desde a proposta apresentada
mediante concorrência pública. Na Sessão
de 10 de maio de 1968, a Câmara de
Vereadores autorizou o Poder Executivo a
firmar acordo com a Secretaria de Obras
Públicas do Estado para a elaboração do
Plano Diretor da cidade.136
Após muitos estudos e debates, somente
através da Lei 2.087, de 27 de dezembro de
1972, foi aprovado o primeiro Plano Diretor
Urbano de Caxias do Sul. Como consta na
exposição de motivos do Processo
nº XXXII/72, com quase cem anos, a cidade
não conhecia “[...] qualquer planejamento
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a não ser o traçado feito pela Comissão
de Terras e Colonização, no início de sua
existência”137.
Para a elaboração do plano, o Executivo
contatou os órgãos federais de planejamento
e financiamento, dando início ao processo
ainda em 1969. Preparada a documentação
para o financiamento pelo Serviço Federal
de Habitação e Urbanismo (SERFHAU),
e de acordo com exigências do órgão, foi
contratada, em março de 1970, a empresa
URBASUL – Equipe de Urbanismo
Ltda. para a elaboração do documento
denominado Relatório Preliminar para o
Planejamento Integrado138, trabalho esse que
foi apresentado e aprovado na forma de lei
pelos vereadores.
Nas décadas seguintes, o Plano Diretor
Urbano sofreu diversas alterações e
adequações para atender à nova realidade
do município. Hoje o Plano Diretor em
vigor é a Lei Complementar nº 290 de 24 de
setembro de 2007.
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Duas Grandes Festas
No período da II Guerra Mundial
(1938-1945) a organização das Festas da
Uva sofreu uma interrupção. A última
festa realizada foi em fevereiro de 1937, e
o evento voltou a acontecer somente em
1950, quando Caxias do Sul contava com
53.850 habitantes e comemorava os 75 anos
da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Naquele ano o município registrava 512
estabelecimentos industriais, 372 casas de
comércio e concentrava 76% da produção
de vinhos do estado.139 Coube à Festa
da Uva de 1950 apresentar os três pólos
de produção do município: agricultura,
comércio e indústria. Por ser comemorativa
ao aniversário da imigração, foi também
regional e dela participaram, além do
município de Caxias do Sul, os municípios
de Bento Gonçalves, Flores da Cunha,
Farroupilha, Guaporé, Antônio Prado, Nova
Pádua e Encantado.140
A Câmara Municipal tratou de assuntos

da Festa da Uva ainda em 1949, inicialmente
oficializando a Festa da Uva e Exposição
Agroindustrial, que aconteceria em 1950,
através da Lei nº 118 de 24 de março
de 1949. Em 14 de outubro de 1949, a
Comissão Organizadora da Festa da Uva
de 1950 solicitou autorização do Legislativo
para concessão de crédito para o custeio de
despesas como a construção dos pavilhões
destinados aos estandes expositores, o
que foi aprovado pela Lei nº 207, de 27 de
outubro de 1949. Esse ainda não seria o
pavilhão definitivo. Nos últimos dias da
festa, um incêndio destruiu o pavilhão
destinado aos expositores, mas o fogo,
contido pelos bombeiros, não atingiu o
pavilhão cultural, que reunia peças e objetos
de valor histórico.
Em 30 de outubro de 1953, um ofício
foi dirigido à Comissão de Orçamento
e Contas da Câmara pelo presidente da
Feira Industrial e Festa da Uva, solicitando

a concessão, pela Prefeitura Municipal,
de empréstimo para a Festa da Uva, o
que rendeu um extenso debate entre os
vereadores do Partido Libertador, (PL) e,
do Partido Trabalhista Brasileiro, (PTB).
Durante a Festa da Uva de 1954 seria
inaugurado o Monumento Nacional ao
Imigrante e o pavilhão permanente de
exposições. A Comissão da Festa da Uva
aguardava os auxílios prometidos pelo
Estado e pela União.
Em face dessa expectativa, a Comissão
solicitou um empréstimo à Prefeitura
Municipal. Não se tratava de uma
subvenção, mas de uma cooperação da
Prefeitura, dispondo até o limite de um
milhão de cruzeiros141, enquanto a Comissão
não recebesse os auxílios prometidos.
A decisão da Câmara foi de fornecer o
empréstimo mediante a cobrança de juros,
argumentando que era o dinheiro do povo
que seria emprestado a uma organização

Pavilhão de Exposições da Feira Industrial (Festa da Uva), em 1954. Atualmente Centro Administrativo Municipal. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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particular. O consenso do plenário era de
que seria impossível retroceder a realização
da festa, e de que o poder público tinha
o dever de prestar seu auxílio. O projeto
de lei e o substitutivo que autorizavam o
empréstimo com juros foram aprovados pela
maioria.
Em 28 de fevereiro de 1954, o presidente
da República, Getúlio Vargas, inaugurou a
VI Festa da Uva e o pavilhão permanente
para a realização das feiras agroindustriais
construído no Parque de Exposições
Presidente Getúlio Vargas.142 No mesmo
dia também se inaugurou o Monumento
Nacional ao Imigrante, com a imagem de
um casal de imigrantes fundida em bronze,
erguido às margens da BR-116, local que na
época era o pórtico de entrada da cidade.
Além do presidente, estiveram presentes na
inauguração a banda dos fuzileiros navais do
Rio de Janeiro, autoridades e moradores da
região.
A Festa da Uva e a Exposição Industrial
cumpriram seu papel, proporcionando para
a cidade a imensa publicidade que traria
“[...] resultados palpáveis, possibilitando
assim um sempre maior e melhor
progresso”143.
Inauguração do Monumento ao Imigrante e missa com o bispo Dom José Barea, em fevereiro de 1954.
Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

A Assistência ao Trabalhador e ao Menor
O assistencialismo aparece nos
discursos dos vereadores caxienses e
nas ações administrativas na década de
1940. As leis que asseguravam direitos
trabalhistas regulavam a relação de patrões
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e empregados e asseguravam o direito
ao lazer, refletindo-se nesse direito a
importância de normatizar o modo de
vida do trabalhador e também de sua
habitação.144
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O Fundo Especial para a Casa Popular
- aprovado pela Câmara Municipal através
da Lei nº 499, de 28 de novembro de 1952,
e regulamentado no ano seguinte pela Lei
nº 544, de 11 de julho de 1953 - estava de
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acordo com o pensamento assistencialista de
que o meio influenciava o comportamento
dos trabalhadores. A lei tinha por finalidade
a reformulação de habitações para evitar
o desenvolvimento de áreas com casas em
condições precárias. Propunha efetuar
o financiamento para “[...] I) Custear a
remoção de malócas; II) Financiar, total
ou parcialmente, as obras de melhoria das
condições higiênicas das casas de operários e
de outras pessoas de parcos recursos; [...]”145
e a aquisição, por parte do poder público,
de imóveis com o objetivo de loteá-los e
revendê-los.
Semelhante política é mantida até os dias
atuais, através da Lei nº 5.348, aprovada
pela Câmara Municipal em 28 de março
de 2000. Essa lei criou o Fundo da Casa
Popular (Funcap), que tem por finalidade a
implantação de loteamentos e a construção
de habitações populares. Também financia
material de construção visando à reforma de
habitações populares e realiza trabalho de
remoção ou urbanização de sub-habitações.
Além disso, a prática assistencialista
estendia-se para outra situação que
começava a preocupar a cidade: o problema

da infância abandonada. Evitando tratar
a questão da infância abandonada como
correcional e repressiva, um projeto de
iniciativa de vereadores do PTB propunha
“[...] dar assistência social, educacional
e clínica para os menores abandonados,
transviados ou em perigo moral”146. O projeto
foi aprovado e através da Lei nº 1.200, de 29
de dezembro de 1962, foi criada a Comissão
Municipal de Amparo à Infância (Comai).
A Cidade dos Meninos de Caxias do
Sul, cuja construção e direção eram de
responsabilidade da Comissão Municipal
de Amparo à Infância Abandonada e da
Prefeitura Municipal foi outro projeto
aprovado pelo Legislativo, através da Lei nº
1.199 de 29 de dezembro de 1962. Era um
projeto ambicioso que previa a construção
de pavilhão para internato, grupo escolar,
pequena escola técnica, campo de esporte,
biblioteca e refeitório.147
Na mesma data em que era criada
a Comai e a Cidade dos Meninos, era
aprovada pela Lei nº 1.201, de 29 de
dezembro de 1962, a 1ª Cruzada de
Assistência à Infância de Caxias do Sul.
Em Sessão Solene realizada na Câmara

Municipal, em 12 de março de 1963, foi
então instalada a diretoria da Comai e
lançada oficialmente a campanha que
aconteceria durante o ano de 1963.148
Para colaborar com a 1ª Cruzada de
Assistência à Infância de Caxias do Sul,
todas as entidades e associações da cidade,
públicas e particulares, órgãos da imprensa
e o povo em geral foram convidados. A
organização da campanha ficou a cargo
da Comai e da Prefeitura Municipal, e
todos os frutos e rendimentos obtidos por
quaisquer entidades dentro da 1ª Cruzada
de Assistência à Infância seriam colocados à
disposição da Comai para serem aplicados.
Toda a correspondência remetida pela
Prefeitura e Câmara Municipal, durante
o ano de 1963, continha impresso ou
carimbado os seguintes dizeres: “1963 – Ano
da Criança em Caxias do Sul – Colabore na
1ª Cruzada de Assistência à Infância”.149
A Comai, como entidade assistencial
manteve-se até 2000, quando foi extinta150,
mas teve suas atribuições absorvidas pela
Fundação de Assistência Social (FAS),
criada pela Lei nº 4.419, de 04 de janeiro
de 1996.

Vargas, JK e a Legalidade
No período posterior a 1946, lideranças
políticas e governantes buscavam o apoio
popular para a obtenção de vitórias
eleitorais e, em troca, concediam benefícios
econômicos e sociais. Transformados
em projetos de governo, as concessões
possibilitaram o avanço e também a
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radicalização dos movimentos populares.
O receio do impacto desses movimentos na
ordem social fez a sociedade civil procurar
refrear esse avanço.
Nesse contexto, Getúlio Vargas voltaria
ao poder em 1951, desta vez pelo voto,
como ele próprio afirmava, “nos braços
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do povo” e com ele comprometido. Esse
compromisso firmado no populismo fez
com que seu governo sofresse pressões para
conter as medidas de proteção ao trabalho
e conter a política de fortalecimento das
empresas estatais. Sem ceder à pressão e
negando-se a renunciar, Vargas suicidou-se,
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Caxias do Sul na década de 1950. Autoria: Foto Victor. Acervo: AHMJSA.

em 24 de agosto de 1954.151 O fato repercutiu
fortemente em todo o país.
Assegurada a ordem democrática,
as eleições de 1955 levaram a vitória ao
novo presidente da República, Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Juscelino e seu
Plano de Metas pretendiam transformar
o Brasil em um país industrializado. O
mesmo país que voltou seu olhar para o
Planalto Central, para onde JK transferiu
a capital do país, Brasília, em 21 de abril
de 1960. Na Sessão de 22 de abril de 1960,
congratulavam-se os vereadores com a
transferência da capital, mais uma razão,
segundo eles, para o “[...] progresso e
realizações expressivas”.152
Em 31 de janeiro de 1961 Jânio Quadros
assumiu a presidência do Brasil. Numa
vitória inesperada, Jânio venceu Juscelino
nas eleições de 1960. Sete meses depois,
em 28 de agosto de 1961, uma Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal foi
convocada para tratar da renúncia de Jânio,
fato que surpreendeu o país. Mais surpresa
ainda causou a ameaça ao não cumprimento
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do que estava prescrito na Constituição,
que era a condução do vice-presidente,
João Goulart, ao cargo vago. Na sessão, os
discursos de alguns vereadores foram pela
defesa da legalidade. Finalizando a sessão
foi aprovado, por unanimidade, o manifesto
de autoria do vereador Renan Falcão de
Azevedo, PTB, que reafirmava a posição da
Casa pela defesa da Constituição e da ordem
jurídica, que previa a posse de Goulart.153
Conduzida pelo governador do Estado
do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura
Brizola, a “Campanha da Legalidade”
espalhou-se através das emissoras de rádio.
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura
Municipal aderiram ao movimento de
resistência. Em 30 de agosto de 1961, era
constituído, em Caxias do Sul, o Comitê
Caxiense Pró-Legalidade, presidido por
Armando Alexandre Biazus, Prefeito
Municipal, e integrado por todos os
vereadores, centros acadêmicos e imprensa
local. O Comitê Caxiense era extensão do
Comitê Central da Resistência Democrática,
montado na capital do estado e sediado no
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Palácio Piratini. Na noite de 1º de setembro,
um grande comício Pró-Legalidade
acontecia em frente à Câmara Municipal.154
A resistência forçou a posse de João Goulart
no cargo de presidente do Brasil em 07
de setembro de 1961, mas sob a égide do
regime parlamentarista.
Gradativamente crescia, no Legislativo
Caxiense, a presença de lideranças sindicais
e de intelectuais comprometidos com a
transposição da filosofia para a prática
política e a transformação do mundo
considerando os interesses do oprimido.
A nova ótica temperava as opiniões e
constituía um novo peso no cumprimento
das funções legislativas.
Em 29 de abril de 1961, por iniciativa
da Câmara Municipal, patrocinado pela
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e
com colaboração da Faculdade de Direito
e do Centro Acadêmico Afonso Celso, foi
realizado o I Curso de Líderes Sindicais,
com palestras sobre política salarial e
justiça do trabalho, mobilizando 1.530
trabalhadores.155 Diante do resultado da
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conferência, a Câmara Municipal aprovou,
em 1º de outubro de 1962, através da Lei
nº 1.155, um projeto de autoria de diversos
vereadores para destinação de verba para o
Curso de Formação de Líderes Sindicais. O
curso, com número limitado de inscritos,
tinha por objetivo difundir entre os
trabalhadores conceitos e disciplinas de
interesse da classe trabalhadora, entre eles
direitos, deveres e problemas da classe.
Em agosto de 1962, realizou-se em
Caxias o I Foro de Estudos e Debates de
Problemas de Caxias do Sul. A mesa diretora
dos trabalhos era formada por Jorge
Sehbe, presidente do Centro de Indústria
Fabril de Caxias do Sul, Manoel Ramos
de Castilhos, presidente da Câmara de
Vereadores, e Bertilo Wiltgen, presidente
da Comissão Executiva da Festa da Uva.156
Os trabalhos eram secretariados por Éster
Troian Benvenutti, a primeira mulher eleita
para o Legislativo Caxiense (em 1960).
O Foro era formado pelas comissões dos
Problemas do Homem, dos Problemas da
Terra e dos Problemas do Desenvolvimento,
que apresentaram e discutiram em torno de
duzentas teses. Em ofício encaminhado ao
diretor das Emissoras Reunidas de Caxias
do Sul, o presidente do I Foro lamentava

o número inexpressivo de participantes
das “elites dirigentes”, mas frisava a
grande presença de operários, estudantes,
sacerdotes e técnicos rurais no evento.157
A Câmara Municipal encerrou o ano
de 1962 em nova sede. O novo espaço,
localizado no 6º andar do Edifício Mútuo
Socorro, na Rua Garibaldi, inaugurado
em 17 de novembro de 1962, foi planejado
para abrigar o Legislativo Municipal com
mais conforto e, conforme declaração
registrada na ata da sessão, na nova sede se
“[...] poderiam receber quaisquer visitas que
honrassem a Casa desde o homem simples a
autoridade [...]”158.
Em 1963, como resultado da mobilização
de lideranças sindicais e comunitárias e
com apoio do Executivo, as 27 associações
de moradores de bairros existentes em
Caxias na época reuniram-se, na sede dos
Sindicatos Reunidos, para o I Congresso
das Associações dos Amigos de Bairros de
Caxias do Sul.159 O resultado dos trabalhos
foi a criação da Federação das Associações de
Bairros de Caxias do Sul. Dentre os nomes
citados na ata de fundação da Associação
observa-se a participação de vereadores.
No ano seguinte, em ofício apresentado
no expediente da Sessão Ordinária do

dia 4 de dezembro de 1964, a Federação
das Associações dos Amigos dos Bairros de
Caxias do Sul solicitava o apoio da Câmara
Municipal para uma “[...] campanha pacífica
e democrática de melhores condições de vida
para o trabalhador”.160 Na Sessão Ordinária
de 7 de dezembro do mesmo ano, um
vereador informava que as Associações de
Bairros defendiam o funcionamento da
Biblioteca Pública Municipal também no
turno da noite. O objetivo era viabilizar a
consulta na Biblioteca por trabalhadores e
estudantes dos bairros. A reivindicação foi
então encaminhada ao Prefeito Municipal.161
Em 1973, com projeto de lei de iniciativa
de vereador propunha-se a declaração
de utilidade pública da Federação das
Associações de Bairros de Caxias do Sul,
agremiação que completava dez anos
de existência. A declaração de utilidade
pública, através da aprovação da Lei
nº 2.107 de 28 de junho de 1973, “[...] era
uma forma de reconhecimento aos que se
dedicavam aos interesses do povo caxiense”.162
Posteriormente, a Federação ressurgiu
com o nome de União das Associações de
Bairros de Caxias do Sul (UAB) e ainda hoje
é uma importante entidade do movimento
popular.

anunciadas no comício realizado na estação
da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em
13 de março de 1964, provocando debates
no país e na Câmara Municipal de Caxias.
Na defesa do chefe do Estado e das
reformas constitucionais, alguns vereadores

enfatizavam a importância da antecipação
das reformas para evitar que o povo as
exigisse pela força. Em posição contrária,
outros vereadores diziam estar receosos
com o avanço da participação popular na
condução da política. Em 20 de março de

O Golpe de 1964
Em 06 de janeiro de 1963, o Brasil votou,
em plebiscito, a favor do restabelecimento
do sistema presidencialista. Goulart podia
retomar as rédeas de seu governo e dar
prosseguimento aos seus projetos políticos
e reformas sociais. As reformas foram
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1964, o vereador Mansueto Serafini da
Frente Democrática Caxiense (FDC)163,
manifestava-se no plenário da Câmara
em favor do presidente João Goulart e das
reformas de base que, através de alteração
na Constituição, pretendiam a superação
do subdesenvolvimento e a diminuição das
desigualdades sociais no Brasil.164
Esses debates seguiram-se nas sessões
posteriores, em meio a discussões de temas
de interesse da cidade. Em 30 de março de
1964, o vereador Nadyr Rossetti do PTB
comparou a crise política daqueles dias com
a que levou ao suicídio de Getúlio Vargas e
à renúncia de Jânio Quadros. Segundo esse

vereador, as mesmas forças políticas que
reagiram naquela época procuravam agora
dar um cunho comunista ao que se fazia
democraticamente.165
Em 31 de março de 1964, os militares
colocaram em ação o golpe de estado que
encerrou o governo de João Goulart. Em 01
de abril de 1964, em Sessão Extraordinária,
a Casa examinava a situação nacional com
a eclosão do movimento armado. A sessão
foi tomada pela proposta apresentada em
plenário pelo vereador Nadyr Rossetti,
pedindo um voto de solidariedade ao
presidente da República João Goulart, cujo
posto de Chefe da Nação estava ameaçado
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pelos militares, e solicitava manifestação de
apoio no sentido da manutenção de ordem,
justiça e constituição.166
Nos debates manifestavam-se
divergências à indicação do voto. Não
era consenso, na Casa e no país, o apoio
formal à permanência de João Goulart
na presidência. O consenso ficava em
torno da defesa da ordem, da justiça
e do receio de um conflito armado. A
sessão extraordinária do dia 1º de abril
foi declarada de caráter permanente,
“[...] tendo o sr. Presidente informado que os
vereadores estariam em permanente contato
com a Casa para novas atitudes se o rumo

Praça Dante Alighieri na década de 1960. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.
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dos acontecimentos aconselhassem”167.
Em 03 de abril de 1964, João Goulart
foi deposto, e o PTB, partido do expresidente, lamentava o ocorrido. O
vereador representante da bancada do
PTB na Câmara Municipal pronunciavase questionando a ação incoerente
que em nome da fé, da liberdade e da
democracia depunha governantes eleitos
democraticamente. Hoje “[...] se brincava
com o povo, fazendo-o votar e negando
a legitimidade de suas decisões [...]”168,
afirmava o orador. Indagava-se também
o motivo de tantas prisões conforme
noticiavam os jornais do centro do país.
Fato esse que se confirmaria dias depois,
quando, na Sessão Ordinária de 06 de
abril de 1964, denunciavam-se as prisões,
realizadas em Caxias do Sul, de cidadãos
que não eram agitadores, perniciosos ou
subversivos.169
Em 10 de abril de 1964, o teor dos
pronunciamentos no plenário alertava para
a “ameaça vermelha” e registrava o receio
aos extremismos comunistas.170
Em 20 de abril de 1964, vinte dias
após o golpe militar, na pauta da Ordem
do Dia da Sessão da Câmara Municipal
foi discutido um requerimento do
vereador Enrico Mondin, do Partido de
Representação Popular (PRP), que pedia a

cassação dos vereadores “confessadamente
comunistas”. O requerimento foi aprovado
por unanimidade dos presentes. Estavam
ausentes, em licença, diversos vereadores
titulares.
Segundo relatos da imprensa local171,
o requerimento tomou o Legislativo de
surpresa. Além da ausência de vários
vereadores, o jornal ainda relata o
desagrado de muitos que, diante da
seriedade do assunto, consideraram o
encaminhamento e a decisão bastante
simplistas: “[...] alegam para isto comprovar,
o fato de a cassação ter se verificado através
de um simples requerimento, de não ter sido
aprovado um Projeto de Resolução, de não
ter sido consultada a Comissão de Justiça,
para saber-se da repercussão jurídica, etc”172.
Os pronunciamentos em torno das
cassações revelavam as divergências
de opiniões. Os argumentos contrários
fortaleciam-se no receio de que fosse
cometido um erro de direito pela Câmara
Municipal ao realizar as cassações
de mandato, pois acreditavam ser de
competência do “Comando Revolucionário”
do novo governo. Os vereadores favoráveis
à cassação diziam-se representantes
democráticos em defesa do regime.173
Foram citados pelos vereadores na
sessão e identificados como comunistas o

vereador titular, Percy Vargas de Abreu e
Lima174 e os suplentes Henrique Ordovás
Filho, Enio Fávero, Ernesto Bernardi
e Armin Damian, que faziam parte da
Aliança Republicana Socialista (ARS). Foi
citado também o deputado estadual Bruno
Segalla. Após o requerimento ter sido
aprovado por unanimidade, o presidente
declarou cassados os mandatos do vereador
titular e de todos os suplentes da ARS,
declarando ser uma prova de solidariedade
da Câmara Municipal de Caxias do Sul ao
glorioso Exército Nacional.175 A Resolução
nº 59, de 20 de abril de 1964, publicada
no jornal local, pela Câmara Municipal
de Caxias do Sul, declarava cassados o
vereador Percy e os suplentes da ARS e vaga
a cadeira no Legislativo Municipal.
Na Sessão Ordinária de 18 de maio de
1964, os vereadores voltaram a falar sobre
Percy, que estava preso: “Percy, durante
30 anos, fôra um semeador de bondade,
fazendo do seu escritório de advocacia um
lugar de distribuição de justiça. Percy nunca
escondera as suas ideias esquerdistas”176.
Prosseguindo o discurso, um vereador
afirmou que “[...] não concordava,
absolutamente, com as idéias de Percy, mas
concordava, isto sim, que o homem que êle
é deveria estar incorporado em todos os
democratas”177.

Inauguração da Câmara
Municipal no prédio do Mútuo
Socorro, na Rua Garibaldi,
em 1962. Fotógrafo: Ulisses
Geremia. Acervo: AHMJSA.
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Caxias do Sul, 20 de abril de 1964. Acervo: AHCM.
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Período 1930 a 1964
Síntese

DENOMINAÇÕES DE CAXIAS
Pelo Decreto-lei nº 720, de 20 de dezembro de 1944, foi alterado
o nome de Caxias para Caxias do Sul.
POPULAÇÃO
1930
1940
1950
1960

32.622 habitantes
39.500 habitantes
53.850 habitantes
102.333 habitantes

FATOS RELEVANTES
• A partir de 1930, as Intendências Municipais passaram a ser
denominadas Prefeituras Municipais.
• Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, dissolveu o
Poder Legislativo em todo o país.
• Decreto nº 20.348, de 29 de agosto de 1931, instituiu os
Conselhos Consultivos nos estados e municípios.
• Em 17 de novembro de 1935 foram eleitos sete vereadores. O
Poder Legislativo nos municípios passou a ser denominado de
Câmara de Vereadores.
• Em 11 de novembro de 1937 foram novamente extintos o
Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas
e as Câmaras de Vereadores, inexistindo Poder Legislativo até
1947.

1875

• Em 29 de novembro de 1947 foram eleitos onze vereadores para
a Câmara Municipal de Caxias do Sul.
• Em 1960 foi eleita a primeira vereadora no Legislativo
Caxiense: Éster Troian Benvenutti.
• Em 31 de março de 1964 ocorreu o golpe militar no Brasil.
• Em 20 de abril de 1964 foi aprovada a cassação dos vereadores
da Aliança Republicana Socialista (ARS) pela Câmara
Municipal de Caxias do Sul.
SEDES DO PODER LEGISLATIVO
De 1931 a 1937
De 1947 a 1962
De 1962 a 1988

Rua Visconde de Pelotas, onde hoje está o
Museu Municipal
Rua Dr. Montaury, onde hoje está a Casa da
Cultura
Rua Garibaldi, 6º andar do Edifício Mútuo
Socorro

NÚMERO DE VEREADORES
De 1931 a 1935
De 1935 a 1937
De1948 a 1955
De 1956 a 1972

1930

Três conselheiros consultivos
Sete vereadores
Onze vereadores
Quinze vereadores
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“Municipio de Caxias so Sul
Câmara Municipal
Resolução N. 59
A Câmara Municipal de Caxias
do Sul torna público que pela
Resolução n. 59, de 20 de abril
de 1964, foi cassado o mandato
legislativo do vereador titular
pela Aliança Republicana
Socialista, Dr. Percy Vargas de
Abreu Lima, bem assim de todos
os suplentes inscritos na mesma
legenda partidária, razão porque
é declarada vaga a respectiva
Cadeira no Legislativo Municipal.
Câmara Municipal de Caxias do
Sul, em 21 de julho de 1964.
Gen. Jacintho Maria de Godoy
Presidente.”
Resolução de cassação de
vereadores. Fonte: Jornal Pioneiro
de 25 de julho de 1964. p. 10.
Acervo: AHMJSA e AHCM.
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Parte IV

1964 - 2012
“Art. 10 - No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações
previstas na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o
presente Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez
(10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais,
excluída a apreciação judicial desses atos.” 178
“Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso
Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por
Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos
a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.” 179

Greve dos motoristas de ônibus de
Caxias do Sul, em 14 de abril de 1981.
Fotógrafo: não identificado.
Acervo: AHCM.
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Da Ditadura Militar
aos Dias Atuais

N

a madrugada do dia 31 de março
de 1964, os militares realizaram
o golpe de estado que deu inicio à
Ditadura Militar. As Forças Armadas
tomaram o poder, e, através de Atos Institucionais,
governaram o país durante 21 anos. Mandatos
legislativos foram cassados, direitos suspensos,
lideranças políticas perseguidas, torturadas
e exiladas. Ainda assim, o Poder Legislativo
prosseguiu com seus trabalhos, e, em Caxias
do Sul, a Câmara Municipal manifestou-se,
em diversas ocasiões, sobre os desdobramentos
nacionais.
Ao mesmo tempo em que os vereadores
caxienses acompanharam a ditadura, a abertura
política e grandes mudanças em nível nacional,
com o impeachment de um presidente, a eleição de
um trabalhador metalúrgico e, em seguida, de uma
mulher para a presidência da República, também
fiscalizaram os atos do Poder Executivo local e
discutiram e votaram projetos, transformados em
leis, para organizar a vida da comunidade.

Vista aérea de Caxias do Sul. Data: década de 1970. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

O Legislativo e a Ditadura Militar
Caxias já contava com mais de cem
mil habitantes quando, em 20 de abril
de 1964, a Câmara Municipal aprovou o
requerimento que solicitava a cassação
dos vereadores da bancada da Aliança
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Republicana Socialista (ARS). Assim como
todo o país, Caxias também vivenciou o
golpe militar de 31 de março de 1964 e as
sanções do novo regime.
A cidade também conheceu

manifestações contrárias à repressão, e a
população assistiu o Legislativo Caxiense
defender a Anistia Ampla, Geral e
Irrestrita, a Campanha pelas Diretas Já e a
promulgação da Constituição de 1988.
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Ditadura Militar e Repressão Política
Para manter o domínio político durante
a Ditadura Militar, o governo nacional
decretou diversos Atos Institucionais. O
primeiro deles, o Ato Institucional Nº 1
(AI-1) de 9 de abril de 1964, autorizou o
governo a modificar a Constituição, a cassar
mandatos legislativos e a suspender direitos
políticos por dez anos. Em função disso, em
20 de abril de 1964, a Câmara Municipal de
Caxias do Sul cassou o mandato de Percy
Vargas de Abreu e Lima, vereador titular da
bancada da ARS, e seus suplentes180, todos
“confessadamente comunistas”181.
No ano seguinte, em 27 de outubro de
1965, o governo militar decretou o Ato
Institucional Nº 2 (AI-2). A nova medida
repressora repercutiu, imediatamente,
na Câmara Municipal. Durante a Sessão
Extraordinária de 28 de outubro de 1965,
o presidente do Legislativo comunicou que
seria necessário reformar a Lei Orgânica
do Município e o Regimento Interno da
Câmara para adequá-los às disposições
desse novo ato, pois ele estabelecia a
extinção dos partidos políticos existentes.
Assim, os vereadores foram forçados a se
organizar em apenas dois partidos: a Aliança
Renovadora Nacional (Arena) que agrupou
os partidários do governo, e o Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) que reuniu a
oposição.
No entanto, a definição da filiação
partidária dos vereadores caxienses
dentro desse novo cenário político não
se deu logo em seguida à baixa do AI-2,
conforme atesta a Ata da Sessão Ordinária
de 10 de outubro de 1966. Na ocasião, os
vereadores aprovaram um requerimento
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solicitando à Mesa Diretora da Câmara
que se dirigisse aos diretórios municipais
da Arena e do MDB para requerer a
nominata dos vereadores inscritos em seus
respectivos livros de registro, pois, para
constituir as bancadas e comissões técnicas
do Legislativo, era necessário definir-se a
vinculação partidária dos seus membros.
Após esses decretos iniciais, outro ato
institucional com grandes repercussões
políticas foi o Ato Institucional nº 5 (AI-5).
Baixado pelo governo no dia 13 dezembro
de 1968, o AI-5 deu ao presidente da
República o poder de decretar o recesso
do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores,
cassar mandatos e suspender direitos
políticos, além de demitir ou aposentar
servidores públicos. Desde então, o Brasil
passou a viver um período de repressão
política ainda maior, marcado pela intensa
perseguição aos opositores do regime, e pela
forte censura à imprensa, às manifestações
culturais e às organizações civis.
Sobre o AI-5, a Câmara Municipal se
pronunciou na Sessão Ordinária do dia 16
de dezembro de 1968. O vereador Jacintho
Maria de Godoy, da coligação Partido
Libertador e União Democrática Nacional
(PL/UDN), afirmou que havia razões justas
para o governo lançar mão deste novo
decreto, e, portanto, “[...] não poderia deixar
de apoiar as medidas que, calcadas no Ato
Institucional n° 5 – visem a segurança, a
paz, a tranqüilidade, e o progresso do povo
brasileiro”182. Ainda na mesma ocasião,
o vereador Enrico Mondin, do Partido
de Representação Popular (PRP) dirigiu

congratulações ao presidente da República
por haver baixado o AI-5, dando total apoio
“[...] a todas as medidas que viessem recolocar
este país no caminho certo [...]”183, e afirmava
que “[...] jamais o Brasil tivera homens
como agora, sinceramente empenhados em
endireitá-lo”184.
Manifestações contrárias a essas
medidas repressoras do regime também
estavam presentes na Câmara Municipal.
Na Sessão Ordinária do dia 10 de março
de 1969, a bancada do MDB apresentou
uma proposição solicitando ao presidente
da República a reabertura do Congresso
Nacional, fechado após a baixa do AI-5.
Apesar dos votos contrários dos vereadores
da bancada da Arena, que defendiam a
reabertura do Congresso somente quando
fosse julgada oportuna pelo Governo
Nacional, a proposição foi aprovada pelos
votos da bancada do MDB, maioria na
Câmara Municipal185.
Na Sessão do dia 02 de junho de 1969,
o vereador José Régis de Carvalho Prestes,
do MDB, manifestou sua preocupação com
“[...] as injustiças praticadas pelos donos de
um pseudo-poder revolucionário”186. E, ao
contestar a nomeação de Emanoel Costa
e Silva, irmão do então presidente Costa e
Silva, para o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
o vereador disse que “[...] a situação que se
criava dentro do regime, que, diziam, era
o da decência, fazia com que homens que
apoiavam este regime, parassem e ouvissem
a voz da consciência que lhes permitia a
começarem a ver algumas barbaridades deste
regime”187.

1964

2012

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Debates entre os vereadores favoráveis e
os contrários ao regime também ocuparam
as páginas da imprensa local. No jornal
Pioneiro de 19 de dezembro de 1970, os
líderes das bancadas da Arena e do MDB
na Câmara Municipal se pronunciaram
sobre o desenvolvimento dos trabalhos do
Legislativo. Segundo o líder da bancada da
Arena, a Câmara estava desempenhando
seus trabalhos dentro das determinações
legais vigentes “[...] desenvolvendo suas
atividades, dentro das possibilidades,
agindo da melhor maneira, legislando e

fiscalizando a ação do poder Executivo”188. Já
o líder da bancada do MDB afirmava que
“[...] a possibilidade de cassações de mandatos
e possibilidade de fechamento das casas
Legislativas é humilhante para um poder, que
deveria ter autonomia e ser harmônico com
os dois outros poderes do país, Executivo e
Judiciário”189.
Nessa mesma linha de discussões sobre
as medidas repressoras da Ditadura Militar,
o Legislativo Caxiense se manifestou sobre
a cassação de Nadyr Rossetti, ocorrida em
29 de março de 1976. Deputado federal
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eleito pelo MDB, Rossetti fora cassado por
declarações realizadas durante um comício,
em Palmeira das Missões, município do
interior do Estado do Rio Grande do Sul.
Segundo relatos da imprensa da época,
a justificativa da cassação foi um trecho
do discurso pronunciado na ocasião, no
qual o deputado dizia que “[...] a queda
do regime é coisa certa, se não por podre,
pela corrupção”190. O pronunciamento foi
considerado ofensivo ao governo nacional e
às Forças Armadas.
Diante dessa notícia, o líder da bancada

Jornal Pioneiro, de 11 de abril de 1964, p.1. Acervo: AHMJSA e AHCM.
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Banda Marcial do 3º GAAAe no desfile cívico da Semana Farroupilha, em 19 de setembro de 1965.
Caxias do Sul. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

do MDB na Câmara Municipal pronunciouse durante a Sessão Ordinária daquele
mesmo dia, acusando o governo de mais um
ato arbitrário, que desrespeitava a liberdade
e dignidade humana: “[...] a cassação jamais
foi feita com base no pronunciamento de
Palmeira das Missões. Isto, quando muito,
é continuação de um processo para que
retrocedam os homens de oposição, para
que retrocedam os homens livres, para que
retrocedam os democratas [...]”191. Encerrada
sua declaração, o vereador retirou-se do
plenário, junto com toda a bancada do
MDB, em homenagem a Nadyr Rossetti.
Em contrapartida, um vereador da
bancada da Arena encaminhava votos
de congratulações, durante a mesma
sessão, pelo 12º aniversário da Revolução
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de 31 de Março de 64192. Dizia ele que a
revolução havia sido feita “[...] para salvar a
democracia, para impedir, sobretudo, que se
implantasse neste País regimes exóticos, que
se implantasse neste País regimes que viessem
a contrariar sobretudo a formação cristã, o
respeito do povo brasileiro pela cultura, pelo
cristianismo, o respeito do povo brasileiro
pelas instituições [...]”193.
Além das repressões do Regime Militar,
a Câmara Municipal também acompanhou
o chamado “milagre brasileiro”, período
situado entre os anos 1969 e 1973, que
apresentou um extraordinário crescimento
econômico nacional. Na Sessão Ordinária
do dia 4 de setembro de 1970, um
vereador da Arena, fazendo referência
às comemorações da Semana da Pátria,

parabenizou os avanços econômicos
promovidos pela política dos militares.
Segundo ele, “[...] nunca houvera otimismo
tão grande como nestes primeiros dias de
setembro [...] cabendo, perfeitamente, a frase
Ninguém segura mais êste país”194.
Os vereadores opositores ao regime
reconheciam alguns avanços econômicos
do período, mas contestavam suas práticas
repressoras. Na Sessão Ordinária do dia 19
de outubro de 1970, um vereador do MDB
destacou algumas políticas econômicas do
governo, mas pediu liberdade e democracia,
declarando o horror aos “[...] atentados
à pessoa humana, as prisões arbitrárias,
os desmandos de autoridade, limitações
à liberdade de manifestações, reuniões,
publicações [...]”195.
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A Defesa da Anistia
Havia se passado mais de dez anos desde
o inicio da Ditadura Militar, quando, na
tentativa de conter esse avanço repressor
do regime, organizou-se, durante o ano
de 1978, em nível nacional, o movimento
pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, que
culminaria na aprovação do Projeto da
Anistia pelo Congresso Nacional em 22
de agosto de 1979. O projeto, enquanto
conjunto de medidas políticas apresentadas
pelo governo, representava um importante
avanço na ampliação da liberdade política,
ao possibilitar a volta dos exilados
perseguidos e acusados pelo regime militar
de crimes políticos.
Para discutir esse projeto em Caxias
do Sul, diversos vereadores solicitaram,
durante a Sessão Ordinária de 16 de
agosto de 1979, a realização de uma sessão
especial. Segundo declaração de um dos
autores do requerimento, vereador do MDB,
“[...] em Caxias do Sul também existem
pessoas que foram, no fundo, afastadas
do convívio público, e até mesmo dos seus
trabalhos, pelas atividades políticas[...]”196.
Dessa forma, segue o vereador,
“[...] achamos importantíssimo que se realize
uma sessão especial para convidar-se todas
as entidades do Município, representações,
personalidades, que, no fundo, estariam
empenhadas para que o atual Projeto de
Anistia, que tramita no Congresso Nacional,
tenha a maior abrangência [...]”197. O
requerimento foi aprovado por maioria de
votos.
A Sessão Especial ocorreu no dia 21 de
agosto de 1979 e contou com a presença
da população em geral. A maioria dos

1875

membros da bancada da Arena não
compareceu à sessão. Além disso, alguns
vereadores, logo no início dos trabalhos,
retiraram-se do plenário da Câmara
Municipal em protesto às faixas fixadas nas
paredes. Uma delas dizia: “Abaixo a falsa
abertura. Terrorista é a ditadura”198.
Durante a sessão, os vereadores se
manifestaram em defesa da Anistia Ampla,
Geral e Irrestrita, que não excluísse nenhum
dos condenados pela ditadura e não
favorecesse os militares, responsáveis pelas
práticas de tortura, conforme estava previsto
no projeto do governo. Representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e do Diretório Central dos Estudantes
(DCE) também se pronunciaram durante a
sessão, lamentando as restrições do projeto
apresentado pelo governo e afirmando que
não deixariam de lutar por um projeto mais
abrangente.
Essa não foi a primeira vez que os
vereadores se pronunciaram sobre o tema.
Anos antes, na Sessão Ordinária de 30
de maio de 1966, a Câmara Municipal
havia aprovado, por maioria de votos,
uma proposição - enviada ao presidente
da República, ao Congresso Nacional,
ao Governo do Estado e à Assembleia
Legislativa - em favor da anistia de todos
aqueles que já haviam sido alvo de sanções
políticas, e pela realização de eleições diretas
para presidência da República e para o
governo do estado. Durante a discussão,
vereadores favoráveis à proposição
argumentaram que não era admissível
que apenas por motivos políticos fossem
cassados, exilados e condenados homens

de todas as categorias profissionais. Em
contrapartida, vereadores contrários à
proposição afirmavam que o presidente
da República fazia com este ato a justiça
necessária199.
Após as repercussões do projeto da
Anistia, outra importante modificação na
organização política do regime militar,
discutida pela Câmara Municipal, foi a Nova
Lei Orgânica dos Partidos. Aprovada no
Congresso Nacional, em dezembro de 1979,
a lei extinguiu o MDB e a Arena, e obrigou a
criação de novas organizações partidárias.
Antes mesmo de sua aprovação, os
vereadores caxienses já se manifestavam
sobre o tema, conforme atestam os Anais
da Sessão Ordinária do dia 18 de outubro
de 1979. Na ocasião, alguns vereadores
opositores ao regime comunicaram sua
decisão de compor um bloco trabalhista
ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB). No documento que encaminharam
ao presidente da Câmara afirmavam que
“[...] a formação de partidos, não impedirá a
luta contra o atual regime brasileiro, mesmo
porque os partidos democráticos, respeitadas
as suas individualidades, estarão sempre
unidos contra o opressor e o tirano”200.
Outro bloco político, formado
por vereadores partidários ao regime,
constituiu-se durante a Sessão Ordinária
de 17 de dezembro de 1979. Uma carta
organizada por eles e lida durante a sessão
afirmava que o bloco reunia os vereadores
que aguardavam “[...] a constituição
do partido que deterá em suas mãos
a guarda e os destinos dos princípios da
Revolução [...]”201.
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Jornal de Caxias, de 25 de agosto de 1979,
p. 1 e p.23. Acervo: AHMJSA e AHCM.

Diretas Já
Outro importante tema ligado à abertura
política do Regime, que esteve presente
nos debates do Legislativo Caxiense, foi a
campanha pelas “Diretas Já”. Movimento
que nos anos de 1983 e 1984 mobilizou
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partidos e entidades civis pela aprovação
da emenda constitucional que autorizaria
eleições diretas para a presidência da
República.
A realização de eleições diretas para a

presidência da República dependia de uma
alteração constitucional, aprovada pelo voto
de dois terços dos membros do Congresso,
o que exigiria a adesão de muitos deputados
do Partido Democrático Social (PDS),
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partido da base do governo. No entanto,
apesar do sucesso da campanha, que se
tornou uma unanimidade nacional, e da
adesão de 55 deputados governistas, a
emenda, conhecida pelo nome de seu autor,
o deputado Dante de Oliveira, e votada em
25 de abril de 1984, não foi aprovada.
Antes da votação da Emenda Dante
de Oliveira, houve manifestações sobre
o tema na Câmara Municipal de Caxias
do Sul. Na Sessão Ordinária de 30 de
agosto de 1983, um vereador do PDT
defendeu a aprovação da matéria,

afirmando que “[...] a redenção deste País
passa, inquestionavelmente, pelas eleições
diretas.”202 E, da mesma forma que alguns
deputados do PDS apoiaram a emenda
no Congresso, alguns vereadores da
bancada do partido, em Caxias, também
se manifestaram favoráveis. Segundo um
vereador do PDS “[...] é preciso deixar os
partidos irem ao poder, para desmistificálos [...] é preciso que se deixe a oposição ir
ao Governo [...] para que a democracia se
delineie, para que se passe a não apenas
arrumar culpados e sim para ser também
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responsáveis pelas grandes soluções”203.
Rejeitado o projeto das eleições diretas,
em 15 de janeiro de 1984 realizou-se a
eleição indireta para a presidência da
República. Na ocasião, foram eleitos
para presidente e vice, respectivamente,
Tancredo Neves e José Sarney, primeiras
lideranças civis a governarem o país
desde o inicio da Ditadura Militar de
1964. No entanto, com o falecimento de
Tancredo, em 21 de abril de 1985, assumiu
a presidência José Sarney, que permaneceu
no cargo até 1990.

Constituição de 1988, Lei Orgânica Municipal e Eleições Diretas
A última grande etapa desse processo
de abertura política nacional foi a
promulgação da Constituição Nacional
de 1988, tema que também ocupou
importante espaço nos trabalhos da Câmara
Municipal. Para acompanhar os trabalhos
da Assembleia Nacional Constituinte,
colegiado congressista que a partir de 1º de
fevereiro de 1987 reuniu-se para elaborar
o texto da Constituição, os vereadores
caxienses aprovaram, em 05 de março de
1987, a criação de uma Comissão Especial
de Caráter Temporário para tratar sobre
o tema. Formada por representantes de
todas as bancadas, a Comissão, que se
reuniu até o encerramento dos trabalhos
da Assembleia Nacional Constituinte,
organizou, com outros segmentos da
comunidade caxiense, um fórum de debates
permanentes sobre a elaboração da nova
Constituição.
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Promulgada em 5 de outubro 1988,
a Constituição Nacional permitiu a
elaboração de novas leis orgânicas
municipais pelos seus respectivos poderes
legislativos. Em Caxias do Sul, essa tarefa
coube aos 21 vereadores da legislatura eleita
ao final de 1988, que, desde a posse, em 15
de novembro de 1988, passaram a elaborar
o documento.
Os membros do Legislativo Caxiense,
divididos em quatro comissões temáticas
− organização do município e dos poderes;
sistema tributário, orçamento, finanças
públicas, ordem social e econômica;
educação, cultura, desporto, ciência,
tecnologia e turismo; defesa do cidadão,
saúde e meio ambiente −, discutiram,
durante seis meses de trabalho, todas as
questões que estariam presentes na nova Lei
Orgânica Municipal. Em seguida, passaram
a se reunir na Comissão de Sistematização

que, desde 12 de fevereiro de 1990,
encarregou-se de proceder à relatoria final
do documento. A nova Lei Orgânica foi
aprovada pela unanimidade dos vereadores
e foi promulgada em 4 de abril de 1990,
em Sessão Solene no plenário da Câmara
Municipal.
Além de permitir a elaboração de
uma nova Lei Orgânica Municipal, a
promulgação da Constituição de 1988
devolveu aos brasileiros o direito, retirado
durante a ditadura militar, de elegerem o
presidente da República. Concorrendo à
primeira eleição presidencial desse novo
período democrático, apresentaramse diversos candidatos entre antigas
lideranças, como Paulo Maluf (PDS) e
Leonel Brizola (PDT), e novos candidatos
como Fernando Collor de Melo (PRN)
e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com
as maiores votações no primeiro turno,
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realizado em 15 de novembro de 1989,
Collor e Lula passaram para o segundo
turno, e, em 17 de dezembro de 1989,
Fernando Collor de Melo foi eleito o novo
presidente da República.
Jovem que prometia moralizar a política,
Collor reduziu ministérios, demitiu
servidores e, para conter a inflação, lançou
o Plano Collor. No entanto, denúncias de
corrupção afetaram o governo. Em agosto
de 1992, organizações da sociedade civil e
partidos da oposição lançaram o Manifesto
Democrático contra a Impunidade. Milhares
de pessoas, estudantes conhecidos como
“caras-pintadas” saíram às ruas, fizeram
passeatas em diversas cidades exigindo o
impeachment de Collor, aprovado pelo
Congresso Nacional em 29 de setembro de
1992.
A Câmara Municipal acompanhou a
situação e, conforme atesta a ata da Sessão
Ordinária do dia 30 de setembro de 1992,
manifestações de vereadores caxienses
reconheciam o papel da população no
desfecho desse processo e argumentavam
que a pressão popular em todos os cantos
do Brasil, com milhões de pessoas indo às
ruas, foi decisiva.204 Com o afastamento de
Fernando Collor, assumiu interinamente
a presidência da República, no dia 2 de
outubro de 1992, o vice-presidente Itamar
Franco (PMDB), oficialmente empossado
em 29 de dezembro de 1992. Uma das
principais iniciativas de seu governo foi
o lançamento, em fevereiro de 1994, do
Plano Real, elaborado para estabilizar a
economia nacional e acabar com a crise
hiperinflacionária.
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Sobre essa medida econômica
do governo, a Câmara Municipal se
pronunciou na Sessão Ordinária de 1º de
março de 1994. Na ocasião, um vereador
do PTB reconheceu que o plano não era
perfeito, mas torcia pelo seu sucesso:
“Torcemos para que o Plano dê certo. Tem
que dar certo, porque se não der vamos
desembocar numa situação que não sei onde
irá parar”205. Enquanto isso, um vereador do
PMDB contestava dizendo que
“[...] não dá para ficar dizendo que se vai
torcer para dar certo. Infelizmente o que
dá para constatar é que este Plano também
não ataca a questão dos oligopólios, dos
monopólios [...] Vai haver perdas salariais.
Ninguém está sendo agourento, é o que veio
até agora”206.
Encerrado o mandato do presidente
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) assumiu o cargo em 1º de janeiro
de 1995. Eleito em 3 de outubro de 1994,
ele se destacou, entre outras iniciativas, pela
apresentação da emenda constitucional que
autorizou a reeleição para o mandato de
presidente da República, governadores dos
estados e prefeitos. A emenda, aprovada
pelo Senado em 4 de junho de 1997, esteve
na pauta da Câmara Municipal em diversas
ocasiões. Na Sessão Ordinária de 13 de
maio de 1997, manifestações defendiam a
medida, mas contestavam a possibilidade
de aqueles que a encaminhavam dela
usufruírem.207 Em seguida, na Sessão
Ordinária de 22 de maio de 1997, os
vereadores aprovaram a moção de apoio
à criação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), que investigaria as

denúncias de suborno na Câmara Federal
para aprovação do projeto da reeleição.
Reeleito em 1997, Fernando Henrique
Cardoso terminou seu mandato em 2003,
depois da vitória de Luiz Inácio Lula da
Silva na eleição de 27 de outubro de 2002.
Metalúrgico e sindicalista, Lula elegeuse pelo Partido dos Trabalhadores (PT),
de cuja fundação, em 1980, participou.
Na Câmara Municipal, durante a
Sessão Ordinária de 29 de outubro de
2002, um vereador petista afirmou que
“[...] a esperança, como diz nosso Presidente
eleito, venceu o medo. A esperança do
povo brasileiro é muito grande, e a
responsabilidade do Presidente Lula
é enorme”208. Reeleito em 2005, Lula
permaneceu na presidência até final de
2010. Segundo dados de pesquisa realizada
ao final de seu mandato, ele obteve 87% de
aprovação popular, o maior índice entre
todos os presidentes eleitos desde 1989.209
Na última eleição presidencial, em
31 de outubro de 2010, elegeu-se Dilma
Rousseff (PT). Ministra de Minas e Energia
e Ministra-Chefe da Casa Civil durante
os mandatos de Lula, Dilma é a primeira
mulher a ocupar o cargo de presidente da
República. Na Câmara Municipal, durante
a Sessão Ordinária de 03 de novembro de
2010, diversos vereadores parabenizaram
a presidente recém eleita. Vereadora do PT
ocupou a tribuna para “[...] comemorar a
vitória da primeira mulher presidente do
nosso país, a Dilma. Nós, mulheres, estamos
orgulhosas [...] a gente está rompendo com o
preconceito, com a discriminação, elegendo a
primeira mulher presidente do Brasil”210.
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Jornal Pioneiro, de 05 de abril de 1990, p. 1.
Acervo: AHMJSA e AHCM.
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O Legislativo e a Cidade
Em meio aos embates políticos, os
vereadores também cumpriram seu papel
de legisladores municipais. Encaminharam
proposições para as demandas da cidade,
discutiram e votaram encaminhamentos do
Poder Executivo, e fiscalizaram os atos do
administrador municipal. Passaram pela
Câmara Municipal mudanças na política
sanitária da cidade, melhorias na saúde
pública, a luta pela criação da universidade
pública, a criação da Semana de Caxias e da
Feira do Livro, a implantação do Centro de
Cultura Henrique Ordovás Filho e, ainda,
as ampliações na estrutura viária municipal,
com a construção das perimetrais,
asfaltamento de estradas do interior e
melhorias no transporte coletivo.

Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal para 2012. Data: 3 de janeiro de 2012.
Fotógrafa: Leticia Rossetti. Acervo: AHCM.

Saneamento Público e Políticas Ambientais
Na Sessão Extraordinária do dia 3
de janeiro de 1966, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a criação
do Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (Samae)211. Na época, o
abastecimento de água destacava-se entre
os problemas do município. A prefeitura
municipal, diante do crescimento da
cidade212, reconhecia a inoperância da
Diretoria de Saneamento, órgão até então
responsável pelo serviço. Na exposição
de motivos do projeto encaminhado ao
Legislativo, o prefeito municipal, Armando
Biazus, reconhecia que a organização dos
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serviços “[...] já não condiz com o acentuado
desenvolvimento de nossa cidade. A escassez
de recursos, provindos exclusivamente da
Taxa d’Água, é evidente. [...] Inobstante, o
crescimento demográfico de Caxias do Sul é
verdadeiramente extraordinário [...]”213.
Criado como entidade autárquica
municipal, pela Lei nº 1.474, de 05 de
janeiro de 1966, o Samae tinha seu
orçamento, prestação de contas, e qualquer
operação de crédito apreciada e votada
pela Câmara Municipal. Entre suas
principais atribuições estava a coordenação
e fiscalização das obras relativas ao sistema

público de abastecimento de água e
arrecadação das taxas relativas aos serviços
de água e esgotos.
A falta de água em Caxias também foi
bastante discutida pela Câmara Municipal
durante a década de 80. Tentava-se buscar
uma solução para o problema, pois as
águas represadas pelos sistemas Maestra e
Dal Bó não supriam mais as necessidades
da cidade em época de estiagem. Já na
Sessão Ordinária de 18 de abril de 1977,
os vereadores haviam manifestado sua
preocupação com o problema da água em
Caxias, afirmando, inclusive, que em curto
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espaço de tempo não haveria água suficiente
para toda a população.
Durante o mês de dezembro de 1981,
o Legislativo discutiu o projeto de lei,
encaminhado pela Prefeitura Municipal,
solicitando autorização para contrair
empréstimo para a construção da segunda
etapa do Sistema Faxinal. Segundo parecer
da Comissão de Finanças da Câmara
Municipal, tratava-se de uma obra que
deveria iniciar urgentemente.214 Aprovado
por unanimidade durante a Sessão
Ordinária de 22 de dezembro de 1981, o
Sistema Faxinal foi inaugurado em janeiro
de 1983 pelo prefeito Mansueto de Castro
Serafini Filho. Considerada a maior obra

do seu governo, jornal da época informava
que “[...] a Adutora do Faxinal fornece a
Caxias hoje 22 milhões de litros de água
diária, quantia igual à soma de todas os
antigos sistemas de abastecimento de água da
cidade.”215.
O Sistema Marrecas, em fase de
construção, é mais uma barragem que
irá abastecer de água a cidade. A Câmara
Municipal já aprovou diversos projetos,
encaminhados pelo prefeito José Ivo
Sartori, que visam à captação de recursos
e a desapropriações para possibilitar
a realização da obra. Já em 2007 a
Câmara aprovou a Lei n 6.779, de 10 de
dezembro, autorizando o Poder Executivo
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a “[...] realizar operação de crédito com
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) [...]”216, para
serem aplicadas obrigatoriamente “[...] na
Implantação do Sistema de Água – Arroio
das Marrecas, e nas ações relacionadas ao
mesmo.[...]”217.
Assim como ocorreu com as águas
municipais, a poluição também foi tema
de debates dos vereadores caxienses nessa
mesma época. A cidade se transformava
rapidamente. Seu desenvolvimento urbano
e industrial triplicara em apenas 25 anos.
Segundo estudos da historiadora Loraine
Giron218, a cidade que, em 1950, contava
com 413 indústrias e 54 mil habitantes,

Instalações da Câmara Municipal no CTG Rincão da Lealdade. Foto: extraída do jornal Folha de Hoje
de 26 de fevereiro de 1992. p. 7. Fotógrafo: Luiz Chaves. Acervo: AHMJSA e AHCM.
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passou a ter, em 1975, 1.443 indústrias e
aproximadamente 180 mil habitantes.
A poluição decorrente das atividades
industriais afetava, principalmente, o
populoso centro urbano da cidade219. Na
tentativa de solucionar esse problema, a
Prefeitura Municipal decidiu implantar
um distrito industrial, com o objetivo
de proteger a população dos resíduos
industriais. Para executar essas ações, o
vice-prefeito em exercício, Mario David
Vanin, encaminhou ao Legislativo Caxiense
o projeto de criação da Companhia de

Desenvolvimento de Caxias do Sul, a
Codeca.
Caberia à Codeca “[...] promover a
implantação, exploração e administração
dos distritos industriais de Caxias do Sul”220.
Além disso, ela também iria “[...] promover
estudos, projetos e executar empreendimentos
relacionados com o desenvolvimento
econômico, social e urbanístico do
município”221. O projeto foi aprovado, por
unanimidade, na Sessão Ordinária de 28 de
outubro de 1974, e sancionado como Lei nº
2.192 em 29 de outubro de 1974.

A varrição das ruas e o recolhimento
do lixo passaram a ser executados pela
Codeca somente a partir de fevereiro 1979.
Aproveitando os 25 funcionários que já
executavam a varrição pela empresa paulista
Terpa Lipater, a Codeca ampliou o serviço
de recolhimento do lixo, assumindo mais
sete quilômetros de ruas, além dos trinta
que já eram atendidos. O empréstimo
necessário à aquisição dos caminhões
coletores de lixo foi aprovado pela Câmara
Municipal na Sessão Ordinária de 22 de
março de 1979.

Praça Dante Alighieri revitalizada. Data: 2004 Fotógrafo: Mário André Coelho de Souza. Acervo: AHMJSA.
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Um levantamento realizado na década
de 80 pela Secretaria Municipal da Saúde e
Meio Ambiente apontava a presença de 213
grandes indústrias no perímetro urbano, das
quais 49% apresentavam potencial poluidor
hídrico médio e 33% alto potencial poluidor
hídrico222. A situação afetava gravemente
dois dos mais importantes arroios que
circundavam o perímetro urbano, o Pinhal
e o Tega. Além do lixo industrial, os
arroios recebiam o esgoto cloacal da região.
Tamanha era a poluição que a imprensa
da época afirmava que o Pinhal era um rio
morto223.
Diante disso, os vereadores chamavam
a atenção para o grande volume de ácidos
industriais que eram lançados nos arroios
municipais, afirmando, inclusive, que
grande parte desse material já contaminava
grandes profundidades de solo da cidade224.
Na Sessão Ordinária de 1º de março 1982,
manifestações criticavam a Prefeitura
Municipal, dizendo que “[...] aqui, em
Caxias, o próprio Município, o próprio
Poder Público, permite a poluição [...]”225, e
pediam providências para a preservação dos
poucos mananciais e a recuperação dos que
pareciam estar perdidos.
Os depósitos clandestinos de lixo eram
outra fonte poluidora e, segundo a imprensa
local da época, os chamados “lixões”
existiam em diversos pontos da cidade.226
Além de prejudicarem o meio ambiente no
qual se acumulavam, os dejetos industriais
e domésticos provocavam mau cheiro,
atraíam insetos e animais e, em algumas
situações, tomavam leitos de vias públicas,
dificultando o trânsito de pessoas e veículos.
Para tratar desses problemas, o prefeito
municipal Victório Trez encaminhou ao
Legislativo o projeto de lei com o objetivo
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de criar a Secretaria Municipal da Saúde
e Meio Ambiente. Caberia a ela promover
ações para preservação do meio ambiente,
principalmente nos aspectos relacionados
com saneamento e tratamento de dejetos227.
O projeto foi aprovado pela unanimidade
dos vereadores na Sessão Ordinária de 22 de
setembro de 1988.
Nove anos depois, em 1997, a Prefeitura
Municipal encaminhou ao Legislativo
projeto de lei para a criação da Secretaria do
Meio Ambiente Municipal, que foi aprovado
pelos vereadores em 9 de dezembro de
1997. Assim a administração pública do
município passou a ter a Secretaria da
Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente.
Nesse mesmo ano iniciou-se um trabalho
da Administração para acabar com os lixões
clandestinos que estavam espalhados pela
periferia da cidade.
O Município também revitalizou praças
e parques e desenvolveu projetos para o
plantio de árvores nativas com o objetivo de
embelezar a cidade. A Praça Dante Alighieri
e os parques Getúlio Vargas, Cinquentenário
e diversos parques dos bairros da cidade
foram transformados em ambientes mais
agradáveis e seguros para a população. Além
disso, a Câmara Municipal aprovou a Lei
Complementar nº 111, de 1º de junho de
2000, encaminhada pelo prefeito municipal
Gilberto José Spier Vargas, que instituiu
a Política Ambiental do Meio Ambiente.
O Art. 1º da lei diz: “A Política do Meio
Ambiente objetiva a responsabilidade comum
do Poder Público Municipal e do cidadão de
proteger o ambiente, de assegurar o direito da
sociedade a uma vida saudável e de garantir
que a exploração dos recursos ambientais não
comprometa as necessidades das presentes e
futuras gerações, [...]”228.
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A Câmara Municipal também aprovou,
pela maioria dos vereadores, em 20 de
novembro de 2002, o Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário de Caxias do
Sul. A Lei Complementar nº 189, que
seria implementada pelo Samae, previa
em seu “Art. 3º, § 2º Para a categoria de
consumidores industriais fica estabelecida a
obrigatoriedade de tratamento específico para
o efluente industrial, antes do lançamento
na rede coletora, de acordo com as normas
técnicas e legislação ambiental vigente.”229
A exposição de motivos do projeto de
lei informava: “[...] atualmente, Caxias
do Sul atende adequadamente, através
de afastamento, coleta e tratamento de
esgoto sanitário, apenas três por cento da
população”230.
Nesse mesmo viés da preocupação
com o ambiente, a Câmara aprovou a Lei
Complementar nº 246, de 6 de dezembro de
2005, que: “Estabelece conceitos e funções da
Zona das Águas (ZA) - bacias de captação e
acumulação de água para o abastecimento
do município de Caxias do Sul, disciplina o
uso e parcelamento do solo para estes espaços
e dá outras providências”231. A exposição
de motivos do processo232 relata que o
texto da lei partiu do trabalho de diversas
secretarias da prefeitura municipal, que
elaboraram uma minuta de proposta e a
encaminharam para a Comissão Técnica
Permanente Multidisciplinar, da qual
surgiu nova Resolução sem prejuízo do
conteúdo original. A Comissão, por sua vez,
encaminhou o documento para o Conselho
do Plano Físico Urbano (CPFU), que definiu
o documento final. A exposição de motivos
ainda diz que o projeto de lei acolhe a
proposta do CPFU como forma de respeito
ao processo democrático na sua elaboração.

1964

2012

092

Saúde Pública, Educação e Cultura
A saúde pública sempre foi um tema
muito presente nos debates da Câmara
Municipal. A Lei nº 2.662, de 7 de outubro
de 1981, proibia o tabagismo em diversos
locais como elevadores, transportes coletivos
urbanos, hospitais, casas e postos de saúde,
creches, interior dos táxis e estabelecimentos
comerciais, escolas e outros. No processo
de lei consta um documento, encaminhado
à Câmara pelo Sindicato do Comércio
Varejista de Caxias do Sul, solicitando o
encaminhamento de projeto de lei para
proibir o tabagismo233. No ano de 2010, a
Câmara aprovou a Lei Complementar nº
372, propondo alterações no Código de
Posturas, que diz: “É expressamente proibido
o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos, ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em
recinto coletivo fechado, seja público ou
privado, no Município de Caxias do Sul”.234
Outro assunto relevante na área de saúde,
alvo de denúncias e debates, conforme
registros nos Anais da Câmara, era a situação
dos doentes que necessitavam de transfusão
de sangue. Na Sessão Ordinária de 4 de
março de 1997, os vereadores aprovaram
um pedido de informações ao Executivo,
encaminhado por vereador da Casa, que
mostrava o problema do sangue em Caxias.
“O que vem acontecendo em matéria de
procedimento nos serviços relacionados com
o sangue, é um verdadeiro crime contra
a população necessitada deste serviço.”235
Durante as discussões, uma vereadora
relatou que: “[...] um rapaz nos procurou, ele
deixou a casa em garantia para seu pai poder
receber o sangue de que precisa para um
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tratamento”236. Ainda em 1997, a Prefeitura
Municipal implantou o Hemocentro
Regional de Caxias do Sul, e esse serviço,
que até então era exclusivo da iniciativa
privada, passou a ser disponibilizado
também pelo setor público, com distribuição
de sangue gratuito para Caxias do Sul e para
aproximadamente cinquenta municípios da
região.
Também em 1997, na administração
do prefeito Gilberto José Spier Vargas, o
município de Caxias do Sul fortaleceu o
Sistema Único de Saúde (SUS) implantando
a municipalização plena da saúde. Com
essa medida, o Município passou a se
responsabilizar pelo atendimento total
dos serviços de saúde. Para que isso fosse
possível, foi necessário que o Município,
num curto espaço de tempo, mais que
triplicasse os recursos financeiros aplicados
na saúde, captando para Caxias também
recursos do Estado e da Federação.
Um conjunto de leis foi aprovado pela
Câmara Municipal para que fossem criadas
estruturas necessárias para a ampliação e
qualificação dos serviços de saúde em todos
os níveis de complexidade. O Município
passou a oferecer serviços de saúde que
eram difíceis e inacessíveis à população,
acentuadamente nas áreas das especialidades,
na média e alta complexidade. Uma das
ações mais importantes foi o fortalecimento
das Unidades Básicas de Saúde nos bairros,
através de sua ampliação e descentralização.
As especialidades médicas, ambulatoriais e
hospitalares foram ampliadas. O controle
social dos serviços de saúde foi fortalecido
com a criação dos conselhos regionais de

saúde na cidade. Caxias passou a ser a sede
regional no atendimento hospitalar, no
Hemocentro Regional e nas especialidades
médicas e ambulatoriais.
A educação em Caxias do Sul também foi
trazida para o debate na Câmara Municipal,
conforme demonstram, por exemplo, as
iniciativas dos vereadores pela defesa de uma
universidade pública no município. Durante
a Sessão Ordinária de 31 de outubro de
1975, foi anunciado o início dos trabalhos
da Comissão Pró-Federalização da UCS.
Em abril de 1980, a comissão, que sempre
participou das lutas da comunidade em
defesa de uma instituição pública, também
esteve engajada no “boicote das anuidades”
promovido pelos alunos da UCS em protesto
ao reajuste da mensalidade apresentado pela
reitoria da universidade.237
Seguindo a luta pela universidade
pública, a partir de 2009, a comissão, então
denominada Comissão Temporária Especial
Pró-Universidade Pública de Caxias do
Sul238, desenvolveu diversas ações, entre elas
audiência pública na defesa de um Núcleo
de Extensão da UFRGS no município.
Em 13 de outubro de 2009, foi lançada,
nas dependências da Câmara Municipal,
a campanha Pró-Extensão da UFRGS em
Caxias do Sul. Em 27 de novembro do
mesmo ano, a comissão organizou audiência
pública para debater o assunto e, em 23
de setembro de 2011, uma nova audiência
pública foi organizada juntamente com
a Associação dos Municípios da Encosta
Superior do Nordeste (Amesne) para tratar
sobre a instalação de um campus da UFRGS
em Caxias do Sul.
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Além disso, a Câmara Municipal também
discutiu diversos projetos sobre o ensino
básico municipal. Em 1991, os vereadores
aprovaram a Lei nº 3.708 que instituiu os
Jogos Escolares do Município de Caxias
do Sul (Jemuc’s). O projeto, de autoria
do próprio Legislativo, alterado pela Lei
nº 5.102, tem o objetivo de “[...] integrar,
promover e formar jovens alunos através do
esporte escolar amador em nossa cidade”239.
A Câmara Municipal também aprovou a Lei
nº 6.251, de 8 de julho de 2004, que instituiu
o Programa de Informatização nas unidades
escolares da Rede Pública de Ensino do
Município. De autoria do Legislativo, o
projeto prevê a implantação de laboratórios
de informática nas unidades escolares da

rede pública municipal.
Em 2003, os vereadores aprovaram a
criação da Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (SMEL), que até então era um
departamento da Secretaria Municipal
da Educação. Projeto de autoria do Poder
Executivo, tornou-se a Lei nº 6.076, de 10 de
setembro de 2003. No mesmo ano a Câmara
aprovou a criação do Fundo Municipal de
Desenvolvimento do Esporte e Lazer de
Caxias do Sul (Fundel), e o Fundo Especial
de Esportes do Município (FEEM), com
o objetivo de prestar apoio financeiro a
programas esportivos e de lazer.
Em 2005, a Câmara Municipal aprovou
a criação do Programa Terceira Idade em
Movimento, transformado na Lei nº 6.390. O
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projeto, de autoria do Poder Legislativo, tem
por objetivo a “[...] realização de atividades
físicas e esportivas em equipamentos públicos
municipais, para pessoas com idade superior a
60 (sessenta) anos”240.
Os festejos e ações culturais integravam
os assuntos debatidos no Legislativo
caxiense. Na Sessão Ordinária de 16 de
agosto de 1971, os vereadores aprovaram,
por unanimidade, a liberação de recursos
municipais para a realização da XII Festa
da Uva de Caxias do Sul, cujo desfile
inaugural, em 19 de fevereiro de 1972, foi
o primeiro evento transmitido em cores
pela televisão brasileira. Posteriormente,
quando o município comemorou, durante
o ano de 1975, o Centenário da Imigração

Audiência Pública em defesa de um campus da UFRGS em Caxias do Sul, ocorrida
em setembro de 2011. Fotógrafa: Leticia Rossetti. Acervo: AHCM.
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Italiana, o Legislativo Caxiense também
aprovou recursos para a promoção das
comemorações. Já em 1973, durante a Sessão
Ordinária de 19 de novembro, na votação do
orçamento para o ano de 1974, os vereadores
destinaram verbas para as festividades.
A criação da Semana de Caxias também
foi uma iniciativa da Câmara Municipal,
através de projeto de lei de autoria do
próprio Legislativo, aprovado em 29 de
novembro de 1965, para comemorar a
elevação de vila de Caxias à categoria de
cidade, ocorrida em 1º de junho de 1910.
Apenas em 2006 a Câmara Municipal
aprovou novo projeto de lei, também de
iniciativa do Legislativo, argumentando que
a Semana de Caxias deveria comemorar
a emancipação política-administrativa de
Caxias do Sul, que ocorreu em 20 de junho
de 1890, e não a elevação da categoria de
vila à cidade. Entre as comemorações cívicas
promovidas durante a Semana de Caxias

está a realização de uma Sessão Solene da
Câmara Municipal.
A criação da Feira do Livro foi mais uma
iniciativa cultural da Câmara Municipal. Na
Sessão Ordinária de 06 de outubro de 1983,
os vereadores aprovaram, por unanimidade,
o projeto, de autoria do próprio Legislativo,
que propôs a criação do evento. Segundo
o parecer da Comissão de Petições e
Reclamações da Câmara, tratava-se de uma
iniciativa que promoveria grande difusão
da cultura na cidade241. Em 1983, a Câmara
Municipal aprovou a Lei nº 2.829, de 11 de
outubro de 1983, que deu à Casa da Cultura
o nome do ex-vereador Percy Vargas de
Abreu e Lima. No ano de 1997, o Executivo
encaminhou ao Legislativo projeto de lei que
visava à criação da Secretaria Municipal da
Cultura, que até então era um departamento
da Secretaria Municipal da Educação
e Cultura. O projeto foi aprovado pelo
Legislativo, sendo a Lei nº 4.773

de 15 de dezembro de 1997.
Outro espaço destinado à promoção da
cultura em Caxias do Sul se concretizou com
a criação do Centro Municipal de Cultura
Dr. Henrique Ordovás Filho. O projeto,
de autoria do Executivo Municipal, foi
aprovado pela unanimidade dos vereadores
durante a Sessão Ordinária de 7 de outubro
de 1999. Localizado no prédio da antiga
Cantina Antunes, o local apresenta sala de
cinema, praça de leitura, café e área próprias
para ensaios de peças de teatro. O nome
foi uma homenagem a Henrique Ordovás
Filho, intelectual e médico pediatra que
exerceu atividades comunitárias, humanistas
e filantrópicas no município, especialmente
junto à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Caxias do Sul (APAE), e aos
excepcionais. Ordovás foi um dos vereadores
cassados em abril de 1964 pela Câmara
Municipal de Caxias durante a ditadura
militar.

Sessão no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul em 1973. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHMJSA.

1875

1964

2012

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

095

Direitos Humanos, Segurança e Habitação
Para tratar dos direitos humanos, os
vereadores aprovaram, por unanimidade,
durante a Sessão Ordinária de 26 de
março de 1984, a criação da Comissão de
Direitos Humanos, atualmente denominada
Comissão de Direitos Humanos,
Cidadania e Segurança. Instalada como
comissão permanente, sua criação “[...] foi
conseqüência do esforço de parlamentares e
da pressão da sociedade civil organizada, que
clamavam por liberdades democráticas[...]”242.
Dessa forma, o Legislativo inaugurou
um novo espaço político para debater
questões como os abusos dos policiais
durante a Operação Varredura, que havia
ocorrido no ano de 1983 e motivara a
instalação da comissão. A operação foi
uma ação policial nos bairros da cidade
para recolher indivíduos procurados e
promoveu episódios nos quais “[...] ao invés
de serem presos ‘indivíduos desocupados’
e marginais, com raras exceções, o que se
viu e continua acontecendo são a prisão de
cidadãos honestos, invasão de domicílios e
maus tratos a menores [...]”243. Na Sessão
Ordinária de 22 de março de 1984, a Câmara
Municipal aprovou ofício para ser enviado
ao Governador do Estado, ao Secretário
de Segurança e ao Comandante Geral
da Brigada Militar, pedindo punição dos
responsáveis pelos abusos praticados durante
a ação e a proibição de novas operações.244
Outra iniciativa importante da Câmara
Municipal foi a homenagem a pessoas,
entidades ou grupo de pessoas que se
destacam pela defesa dos direitos humanos
no município, através da Comenda Medalha
Percy Vargas de Abreu e Lima. Entregue em
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Sessão Solene realizada no Dia Internacional
dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, ou
na sessão imediatamente anterior à data, a
homenagem foi aprovada pela unanimidade
dos vereadores na Sessão Ordinária do dia
08 de julho de 2003.
A criação da Casa de Apoio Viva Rachel
Calliari Grazziotin foi outra iniciativa
social encaminhada pelo Executivo para ser
apreciada pela Câmara Municipal, a qual
foi aprovada de forma unânime na Sessão
Extraordinária do dia 22 de dezembro de
1998. O local promove ações assistenciais
e serve de abrigo para mulheres vítimas de
violência, bem como para seus filhos.
Debates sobre a segurança pública
municipal também ocuparam a pauta do
Legislativo Caxiense. Em 12 de dezembro
de 1997, os vereadores aprovaram a Lei
Complementar nº 48, de autoria do Poder
Executivo, que criou a Guarda Municipal
de Caxias do Sul, corporação encarregada
da proteção dos bens, serviços e instalações
do Município. Além disso, foi de autoria
de vereador a Lei Complementar nº 62, de
1º de setembro de 1998, que determinou
a instalação de sistemas de monitoração
e gravação eletrônica de imagens, através
de circuito fechado de televisão, em
estabelecimentos financeiros da cidade.
A Lei, aprovada pelos vereadores em 26
de agosto de 1998, foi revogada pela Lei
Complementar nº 205, de 12 de agosto
de 2003, que instituiu o novo Código de
Posturas do Município e, em seu Artigo 81,
incluiu a matéria.
Em 15 de dezembro de 2005, o
Legislativo Caxiense aprovou projeto de

Lei, encaminhado pelo prefeito municipal
José Ivo Sartori, que criou a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Proteção
Social (SMSPPS). A Lei nº 6.483, de 26 de
dezembro de 2005, em seu Art. 2º diz: “A
Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Proteção Social tem como finalidade a
elaboração e execução de políticas municipais
para a prevenção e combate à violência,
potencializando, integrando e harmonizando
as ações das forças públicas, cabendo-lhe
construir soluções envolvendo todo o sistema
de segurança pública, num campo de proteção
social”245.
Em dezembro de 2011, a Câmara
Municipal autorizou a Prefeitura a firmar
convênio com o Estado do Rio Grande
do Sul, através da Brigada Militar e com
o Conselho Comunitário Pró-Segurança
Pública de Caxias do Sul (Consepro) com
o objetivo de implantar projeto piloto de
policiamento comunitário.
As questões da Habitação também
passam pelas discussões e aprovação da
Câmara Municipal, como a Lei nº 3.798, de
17 de dezembro de 1991, encaminhada pelo
Executivo e aprovada pelos vereadores, que
instituiu o Programa de Lotes Populares da
iniciativa privada. Outra lei aprovada pelos
vereadores, encaminhada pelo Executivo,
foi a Lei nº 5.390, de 2 de maio de 2000,
que criou o Programa de Regularização
Fundiária, para as áreas públicas ocupadas
irregularmente, que em seu Art. 1º,
parágrafo único diz: “São objetivos do
Programa garantir a titulação às
pessoas de baixa renda e a recuperação
urbano-ambiental, motivando o
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desenvolvimento sócio-econômico e o
conseqüente resgate da cidadania”246. O
Legislativo também aprovou projeto do

Executivo transformado na Lei nº 7.371,
de 6 de dezembro de 2011, que autorizou
a doação de imóvel para a construção

de unidades habitacionais dentro do
Programa Minha Casa, Minha Vida do
governo federal.

Infraestrutura do Município
Além das políticas ambientais,
culturais e sociais, a Câmara Municipal
também discutiu diversas iniciativas para
desenvolver a estrutura viária do município
e atender às demandas de transporte
e mobilidade da população caxiense.
Conforme atesta a imprensa local, já em
1967 havia a necessidade de obras para
regularizar o trânsito no centro urbano
municipal, em face do volumoso tráfego
de veículos pesados que deslocavam a
produção local, mas causavam sérios danos
à pavimentação e à rede hidráulica da
região.247
Em função disso, em outubro de

1967, o prefeito municipal Hermes João
Webber solicitou ao governo estadual
auxílio financeiro para construir a Avenida
Perimetral. No entanto, apesar dos seus
esforços, e os de seu sucessor, Victório
Trez, o edital de concorrência pública para
execução das obras foi lançado apenas
em 5 de setembro de 1975, durante a
administração de Mário Vanin.
Ainda assim, enquanto aguardava a
liberação dos recursos estaduais, a Prefeitura
Municipal executou pequenos trechos
do trajeto com a aprovação da Câmara
Municipal. Além de votarem a favor das Leis
Orçamentárias de 1969 e 1970, que previam

dotações orçamentárias para o início das
obras, os vereadores também aprovaram
diversas leis que autorizaram o pagamento
de indenização aos proprietários de imóveis
atingidos pela construção da rodovia248.
O trajeto foi inaugurado no dia 10 de
outubro de 1980 pelo prefeito Mansueto de
Castro Serafini Filho e continha oito trevos,
quatro viadutos e uma ponte sobre o Arroio
Tega249. A Perimetral Norte, denominada
Av. Ruben Bento Alves, desviou o tráfego
pesado do centro da cidade através de um
contorno norte que inicia junto à RS-122, e
vai até a BR-116, no Bairro São Ciro.
A Câmara Municipal também

Vista aérea de Caxias do Sul. Data:1971. Fotógrafo: Mauro De Blanco. Acervo: AHMJSA.
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Vista aérea da Câmara Municipal (lado superior da foto).
Data:1996. Fotógrafo: não identificado. Acervo: AHCM.

aprovou a abertura de crédito especial
para a construção da Perimetral Sul,
denominada Av. Bruno Segalla, além de
diversos pagamentos de indenizações aos
proprietários dos terrenos absorvidos pela
obra. Construída entre os anos 2000 e
2002, a obra, que contou com recursos do
Fundo de Desenvolvimento ao Programa
Integrado de Melhoria Social (Fundopimes),
empreendeu a construção de novas galerias
pluviais e solucionou antigos problemas de
alagamentos em alguns bairros da cidade.
O trajeto da Perimetral Sul vai da Rótula
Nélson Bazei, na RS-122, até a BR-116, na
Av. São Leopoldo e concluiu o anel viário
do município, unindo as perimetrais com
a BR-116, permitindo a distribuição do
trafego urbano, melhorando a circulação de
veículos nos bairros e na área central.
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Durante a reunião ordinária da
Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Transporte e Habitação da Câmara
Municipal, em 9 de junho de 2011, o
Legislativo Caxiense discutiu o projeto
elaborado pela gestão do prefeito municipal
José Ivo Sartori para construção do terceiro
Anel Perimetral, previsto no Plano Diretor
de 24 de setembro de 2007. Na ocasião,
foram apresentados aos vereadores os
estudos desenvolvidos pela Divisão de
Planejamento Integrado do governo
municipal para a futura execução da obra.
Outro assunto que promoveu grandes
debates na Câmara Municipal foram
os contratos de concessão das estradas
pedagiadas no pólo de Caxias do Sul.
Na Sessão Ordinária de 07 de junho de
2005, a Câmara Municipal aprovou a

criação da Comissão Temporária Especial
de acompanhamento dos Contratos de
Concessão das Estradas Pedagiadas do Rio
Grande do Sul - Pólo de Caxias do Sul, que
foi prorrogada até final de 2009. A comissão
atuou junto com a comunidade a favor
da CPI dos pólos dos pedágios, da não
implantação de novos postos de pedágios,
da não mudança de locais dos postos, da
não prorrogação dos contratos de concessão
das vias, entre outros.
A construção da Rota do Sol também foi
tema de debates no Legislativo Caxiense.
Complexo rodoviário construído a partir
de 1972 para ligar o oeste do estado ao
Litoral Norte, a Rota do Sol ainda aguardava
a conclusão do trecho final, entre os
municípios de Tainhas e Terra de Areia,
quando, para agilizar as negociações e
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acompanhar o desenvolvimento das obras,
os vereadores aprovaram, por unanimidade,
na Sessão Ordinária de 06 de março de
2001, a criação da Comissão Especial
Pró-Rota do Sol, prorrogada até o final de
2008.250
Além desses debates sobre a constituição
da estrutura viária da cidade, passaram pela
Câmara discussões sobre as necessidades
de deslocamento da população caxiense
através do transporte público. Em outubro
de 1990, diversos vereadores subscreveram
a Indicação nº 629/90, que encaminhava
projeto de lei propondo a criação do
serviço de transporte por micro-ônibus
em linhas regulares, o táxi-lotação. Porém,
por se tratar de matéria que caberia ao
Poder Executivo, a iniciativa foi declarada
inconstitucional.
No entanto, a proposição voltou aos
debates do Legislativo em dezembro de
1998. De autoria do prefeito municipal,
Gilberto José Spier Vargas, o projeto
recebeu parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação Final

da Câmara, que ressaltou o fato dessa
modalidade de transporte coletivo ter
sua implantação já prevista no Art. 38 da
Lei Orgânica Municipal. A matéria foi
aprovada por unanimidade durante a Sessão
Extraordinária de 22 de dezembro de 1998,
e o serviço passou a atender a população a
partir de setembro de 2000.
Outra iniciativa para atender melhor às
necessidades de deslocamento da população
caxiense foi a implantação do Sistema
Integrado e Troncalizado de transporte
coletivo. Projeto implantado durante a
gestão do prefeito municipal Gilberto José
Spier Vargas, de 1997 a 2004, os debates
sobre a matéria passaram pelo Legislativo
caxiense quando os vereadores aprovaram
a Lei nº 5.150, de 6 de julho de 1999, que
dispunha sobre as diretrizes orçamentárias
para o ano de 2000 e, no seu artigo sexto,
previa a implantação dos equipamentos
urbanos necessário à troncalização e à
integração físico-tarifária do transporte
coletivo urbano.251
O novo modelo de transporte coletivo

urbano, com a implantação das linhas
coletoras circulares e linhas tronco, estações
de transbordo e bilhetagem eletrônica,
substituiu a antiga estrutura radial, que
concentrava o tráfego no centro da cidade.
Graças a isso, além de desobstruir o
trânsito nas vias centrais do município,
a troncalização do sistema beneficiou os
passageiros que, para se deslocarem do
bairro ao centro, passaram a utilizar apenas
uma passagem.
A Câmara Municipal também
contribuiu para a execução desse projeto
ao aprovar a Lei nº 5.916, de 3 de outubro
de 2002, que autorizou a contratação de
crédito para construção das estações de
transbordo. Em seguida, na gestão do
prefeito municipal José Ivo Sartori, os
vereadores participaram novamente da
consolidação desse sistema, aprovando
as Leis 6.387, de 1º de julho de 2005, e
7.082, de 17 de dezembro de 2009, as quais
instituíram, como diretriz da política
municipal de gestão do transporte coletivo,
a implantação de novas estações.

Participação Popular no Município
Ao longo da sua história, a Câmara
Municipal aprovou diversos instrumentos
que permitem aos cidadãos participarem
dos trabalhos legislativos e da administração
municipal, manifestando suas opiniões,
debatendo os problemas do município,
decidindo a aplicação dos recursos públicos e,
até mesmo, encaminhando projetos de lei.
Com relação ao Poder Executivo, pode-se
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destacar a criação dos conselhos municipais,
que funcionam como mecanismo de controle
social das ações do governo. A criação dos
conselhos municipais foi aprovada pelo Poder
Legislativo e estabeleceu a participação de
representantes do governo municipal e da
sociedade, com o objetivo de aprovar políticas
públicas e controlar o desenvolvimento delas
pela administração municipal.

Outros instrumentos criados pelo Poder
Executivo, que podem ser destacados
como espaço de participação popular, são
o Orçamento Participativo, implantado em
1997, e o Orçamento Comunitário, em 2005.
Através desses espaços os cidadãos debatem
e decidem serviços e obras que beneficiam
a comunidade e decidem o destino de parte
dos recursos orçamentários do Município.
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Esses instrumentos valorizam o movimento
comunitário e fortalecem a cidadania.
Com relação ao Poder Legislativo, um dos
espaços criados para a participação popular
é a Tribuna Livre, inicialmente denominada
Tribuna Popular. Aprovada pelos vereadores,
durante a Sessão Ordinária de 8 de setembro
de 1983, esse espaço regimental permite à
comunidade se manifestar durante a sessão
ordinária. Segundo o Regimento Interno da
Câmara, em seu Art. 99, a Tribuna Livre pode
ser ocupada quinzenalmente, pelo prazo de
vinte minutos, sendo que o pedido do espaço
para a primeira quinzena do mês deve ser
formulado pelo vereador, e para a segunda
pode ser encaminhado por: “[...] clubes de
serviço; entidades beneficentes, culturais,
desportivas, sociais, religiosas e classistas;
fundações; associações; e poderes públicos
constituídos no Município [...]”252.
A Tribuna Popular foi ocupada pela
primeira vez durante a Sessão Ordinária
de 29 de novembro de 1983 pela União das
Associações de Bairros (UAB), que agradeceu
aos vereadores por terem atendido uma velha
reivindicação dos movimentos populares e
das Associações de Bairros, que somavam
oitenta entidades no município. No mês
seguinte, em 29 de dezembro de 1983, foi o
Diretório Central dos Estudantes (DCE) que
ocupou o espaço.
Outra presença na Tribuna Popular foi
a do ex-vereador Bruno Segalla (1956 –
1963, Partido Social Progressista – PSP)
durante a Sessão Ordinária de 30 de junho
de 1987. Acompanhado por Ernesto
Bernardi, ex-vereador da ARS, cassado em
1964, Segalla falou sobre a paz, afirmando
que “[...] nada é mais importante que a luta
pela paz”253. No final de sua fala, ele soltou, no
plenário, uma pomba como símbolo da paz
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Bruno Segalla na Tribuna Popular da Câmara Municipal, em 30 de junho de 1987. Ao seu lado Ernesto Bernardi.
Fonte: Jornal da Câmara de dezembro de 1987. p. 8. Acervo: AHCM.

que desejou a todos.
A população caxiense também participa
das atividades do Legislativo através das
reuniões ordinárias e audiências públicas das
Comissões da Câmara Municipal. Durante
as reuniões ordinárias, a comunidade é
convidada a acompanhar o debate dos
vereadores sobre diversos temas de interesse
da cidade.
No caso das audiências públicas, a
sociedade participa da reunião da comissão
e pode manifestar-se sobre os assuntos
tratados. Criadas pelo Art. 75, § 2º, da Lei
Orgânica Municipal, que prevê às comissões
“[...] em razão da matéria de sua competência
[...] realizar audiência pública com entidades
da sociedade civil [...]”254, as audiências
públicas “[...] têm se demonstrado como

ferramenta mais usual e eficaz no sentido de
dar respostas rápidas a determinados temas
polêmicos na sociedade”255.
No ano de 2011, a Câmara Municipal
realizou 29 audiências públicas nas quais
tratou dos mais diversos assuntos, como:
novo método de atendimento à saúde mental;
prestação de contas do Poder Executivo;
educação infantil; Dia Internacional da
Mulher; interdição da construção de prédios
ao lado do aeroporto; feira ecológica e os
desafios da produção orgânica; perdas
d’água na cidade; bullying; Código Florestal
Brasileiro; inclusão do deficiente no
mercado de trabalho; diagnóstico da saúde
em Caxias; posse responsável dos animais;
segurança nas escolas; déficit de vagas nas
creches; juventude e segurança pública; Lei
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Projeto Câmara Vai aos Bairros, em 28 de novembro de 2011. Fotógrafa: Leticia Rossetti. Acervo: AHCM.

de Diretrizes Orçamentárias; relatório da
Secretaria da Saúde; dependência química;
relatório do Sindicato dos Servidores da
Justiça do Rio Grande do Sul sobre estruturas
das instituições de Justiça no Rio Grande do
Sul; implementação da História da África
e Afro-Brasileira à luz da Lei nº 10.639/03;
políticas públicas para a segurança em Caxias
do Sul; manutenção e segurança do Parque
Cinquentenário; trem regional; e acidentes de
trabalho.
Outro instrumento de participação da
comunidade no Legislativo é a iniciativa
popular no encaminhamento de projetos
de lei. Segundo o artigo 66 da Lei Orgânica
Municipal, alterado pela Emenda nº 38, de
14 de dezembro de 2011: “A iniciativa das
leis, salvo nos casos de competência exclusiva,
cabe a qualquer Vereador, ao Prefeito e
ao eleitorado, na forma estabelecida nesta
Lei Orgânica”256. Nesse caso, no mínimo
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5% (cinco por cento) do número total de
eleitores do município – o que, atualmente,
significa aproximadamente 15 mil pessoas
– deve subscrever uma moção articulada
encaminhando o projeto, que será apreciado
no prazo máximo de noventa dias, contado
do recebimento pela Câmara Municipal.
Decorrido esse prazo sem apreciação, o
projeto irá à votação independentemente de
pareceres.
Os vereadores também criaram uma
forma de participação dos estudantes
caxienses através do Programa Vereador
por um dia. Criado em 1992, o programa
permite aos alunos realizarem uma visita
ao Legislativo, conhecerem suas instalações
físicas e participarem de uma sessão plenária
na qual eles são os vereadores por um dia.
Outra iniciativa que permite a
participação da população caxiense junto
ao Legislativo é o projeto Câmara Vai aos

Bairros. Criado em fevereiro de 2010, o
projeto possibilita que os vereadores dirijamse a uma região da cidade para realizar
reunião com a comunidade. Na ocasião,
são ouvidas as manifestações da população
local e registradas suas demandas, as quais,
em seguida, são encaminhadas aos órgãos
competentes.
As sessões plenárias também são uma
forma de participação, pois são reuniões
abertas nas quais a comunidade pode se fazer
presente como ouvinte. Por diversas vezes,
ao longo da história, como forma de pressão,
a população participou massivamente de
sessões que tratavam de projetos polêmicos
que estavam sendo discutidos pelos
vereadores.
Durante a Sessão do dia 10 de abril
de 1986, estudantes e professores da UCS
lotaram as dependências do Legislativo para
acompanhar a votação do requerimento
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que solicitava a renúncia do reitor e
vice-reitor, bem como dos membros
componentes do Conselho Diretor da
universidade. O documento, assinado por
diversos vereadores, reconhecia a pequena
participação dos estudantes nos conselhos
diretivos da instituição e acusava o reitor
de nunca haver defendido os interesses da
comunidade universitária, posicionandose sempre contrário a um pensamento
democrático, primando, ao invés disso, pelo
autoritarismo. O requerimento foi aprovado
por unanimidade.
Outra ocasião em que um grande
público compareceu ao plenário da Câmara
Municipal foi durante a greve dos servidores
do município em outubro de 1988. Com

suas atividades paralisadas desde o dia 5
daquele mês, os grevistas, que reivindicavam
a reposição das perdas salariais, dirigiramse ao Legislativo no dia 17 de outubro de
1988 e solicitaram aos vereadores que não
realizassem a sessão ordinária daquele dia
em manifestação de apoio à paralisação da
categoria. Atendendo o pedido, a maioria dos
parlamentares decidiu pelo cancelamento da
sessão.257
O plenário da Câmara Municipal também
ficou lotado, durante a Sessão Ordinária do
dia 30 de julho de 2001, para acompanhar
a votação do projeto que dispunha sobre
o horário de funcionamento do comércio
municipal. Segundo a exposição de motivos
do projeto, que restringia a abertura do
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comércio aos domingos e feriados,
“[...] a categoria comerciária é composta por
mais de 60% de mulheres, vítimas da dupla
jornada de trabalho, bem como, por pais de
família, os quais devem ter reservado um
dia de convivência comum com seus filhos,
familiares e amigos [...]”258. O projeto, que
recebera pareceres favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação Final, e
Comissão de Direitos Humanos, Bem-Estar
Social, Trabalho e Defesa do Consumidor,
foi rejeitado por onze votos a dez, após um
debate que se estendeu por mais de seis
horas e foi interrompido, diversas vezes,
pelas manifestações de desagrado dos
comerciários, que lotaram as dependências
do Legislativo.

Projeto Vereador Por Um Dia, em 10 de outubro de 2011. Fotógrafo: Álvaro B. Filho. Acervo: AHCM.
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Incêndio que atingiu as antigas instalações da Câmara Municipal, em 17 de
fevereiro de 1992. Fotógrafo: Joel Jordani. Acervo: AHCM.
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Do Incêndio às Novas Instalações
A Câmara Municipal de Caxias do Sul foi
atingida por um grande incêndio no final da
tarde de 17 de fevereiro de 1992. Em poucos
minutos, o fogo destruiu suas instalações
e consumiu os cem anos da história do
Legislativo Caxiense. Equipamentos e
documentos que estavam no prédio foram
totalmente perdidos. Restaram apenas os
Anais das sessões plenárias, arquivados na
sala onde funcionava o Setor de Taquigrafia
da Câmara Municipal259. A Câmara
funcionava no terceiro piso do Centro
Administrativo Municipal desde 20 de
dezembro de 1988.
No dia seguinte ao incêndio, a Câmara
Municipal foi transferida provisoriamente
para as antigas instalações da Codeca, onde
atualmente funciona a Guarda Municipal.
No expediente da Sessão desse dia, 18 de

fevereiro de 1992, consta o recebimento de
diversas manifestações de solidariedade
pelo ocorrido. Durante a ocasião, o prefeito
municipal Mansueto de Castro Serafini
Filho expressou, pessoalmente, seu apoio e
transmitiu a mensagem do Chefe da Casa
Civil do Governo do Estado, que, falando
em nome do Governador, colocou-se à
disposição do Legislativo para auxiliar no
que fosse possível.
Em seguida, no dia 25 de fevereiro de
1992, a Câmara Municipal transferiu-se
para a sede do CTG Rincão da Lealdade,
na BR-116, próximo à UCS. Em 31 de julho
de 1992, o Legislativo foi descolado para
a Galeria Comercial Jotacê, localizada no
centro da cidade. Lá permaneceu até o
dia 22 de novembro de 1996, quando se
transferiu para sua sede atual, situada em

área próxima à Prefeitura Municipal.
O projeto da sede definitiva da Câmara
Municipal iniciou-se com o lançamento do
Edital de Concurso Público para escolha
de anteprojeto de arquitetura, publicado
em 21 de novembro de 1983. Em 10 de
maio de 1984, assinou-se o contrato para
a execução do projeto de arquitetura.
Iniciada em 1986, a obra desenvolveu-se até
1988. Reiniciada em 1994, foi inaugurada
no dia 22 de novembro de 1996. Suas
instalações foram projetadas dentro do
conceito de acessibilidade total, possuindo
uma rampa que percorre todos os andares
e permite aos portadores de necessidades
especiais transitar por todo o prédio. Como
característica arquitetônica, o edifício tem,
na fachada, videiras que funcionam como
quebra-sol natural.

o prédio.
As Sessões Ordinárias, nas quais são
votados os projetos e discutidas as matérias
que tramitam no Legislativo, acontecem
todas as terças, quartas e quintas-feiras, a
partir das 17h, com transmissão ao vivo pela
TV Câmara, canal 16. Criada em dezembro
de 2001, a TV Câmara documenta e
transmite as atividades parlamentares,
especialmente as sessões plenárias. Desde
2010, foi instituída a tradução simultânea
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para
transmissão das sessões ordinárias.

Para decidir matéria importante e
urgente, o prefeito, o presidente da Câmara
ou a maioria dos vereadores podem
convocar uma Sessão Extraordinária, que se
realizará em qualquer dia e horário. Em caso
de concessão de títulos, comemoração de
datas históricas, ou homenagens a pessoas e
entidades, são realizadas Sessões Solenes.
Além disso, no dia 1º de janeiro do ano
seguinte ao da eleição municipal, realizase a Sessão Solene de Instalação e Posse,
para instalação da Legislatura e posse
dos vereadores, prefeito e vice-prefeito.

Câmara Hoje
A Câmara Municipal de Caxias do Sul
compõem-se de 17 vereadores260 eleitos
para a XV Legislatura – 2009/2012, que
desenvolvem seus trabalhos através das
sessões plenárias, comissões, audiências
públicas e atendimento à comunidade.
Localizada à Rua Alfredo Chaves, nº 1323,
a sede da Câmara Municipal oferece aos
seus visitantes acessibilidade total às suas
instalações, através de uma rampa que
percorre todos os andares e de painéis e
pisos táteis que permitem aos portadores de
necessidades especiais transitarem por todo
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Fachada da Câmara Municipal de
Caxias do Sul. Fotógrafo: Luiz Chaves.
Acervo: AHCM

Durante o período de recesso do Poder
Legislativo – de 16 de dezembro a 31 de
janeiro de cada ano –, acontecem todas às
terças-feiras, a partir das 17h, as Sessões
da Comissão Representativa, integrada
pelos componentes da Mesa e mais um
representante de cada bancada. Todas as
sessões da Câmara Municipal são abertas ao
público.
Além das Sessões Plenárias, os
vereadores também desenvolvem seus
trabalhos nas Comissões da Câmara
Municipal. Órgãos técnicos e políticos,
de caráter temporário ou permanente,
constituídos pelos vereadores, as comissões
promovem estudos, emitem pareceres

1875

especializados, realizam investigações
e representam o Poder Legislativo. As
comissões temporárias – Especial, de
Inquérito e de Representação – são criadas
com a finalidade de tratar de um assunto
específico. Em 2011, estiveram em exercício
a Comissão Temporária Especial para a
Construção do Novo Aeroporto de Caxias
do Sul, a Comissão Temporária Especial
para Revisão da Lei Orgânica, a Comissão
Temporária Especial Pró-Hospital de
Pronto Socorro Regional em Caxias do Sul
e a Comissão Temporária Especial PróUniversidade Pública de Caxias do Sul.
As Comissões Permanentes examinam
as propostas encaminhadas pelo Poder

Executivo, pelos vereadores ou pela
iniciativa popular, antes de serem discutidas
em plenário. As nove comissões existentes
são: Comissão de Constituição, Justiça e
Legislação; Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Fiscalização e Controle
Orçamentário; Comissão de Direitos
Humanos, Cidadania e Segurança;
Comissão de Saúde e Meio Ambiente;
Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo;
Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Transporte e Habitação; Comissão de
Agricultura, Agroindústria, Pecuária e
Cooperativismo; Comissão de Legislação
Participativa e Comunitária; e Comissão de
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2012
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Ética Parlamentar.
O Legislativo pode, por iniciativa de
um ou diversos vereadores, homenagear
membros da comunidade através da
concessão de títulos honoríficos. Para
homenagear aquela pessoa que tenha,
por qualquer forma, prestado relevantes
serviços à comunidade caxiense ou revelado
excepcionais virtudes cívicas e superior
dedicação à causa pública municipal, a
Câmara Municipal concede o Titulo de
Cidadão Emérito, caso o homenageado seja
natural da cidade, e o Título de Cidadão
Caxiense, caso se trate de pessoa natural de
outro município.
Na Câmara Municipal também funciona
o Centro de Memória da Câmara Municipal

de Caxias do Sul implantado no ano de
2008. Espaço destinado à preservação e
acesso a documentos, objetos e exposições
que registram a história do Poder Legislativo
e a história política de Caxias do Sul, o
Centro de Memória reúne cerca de um
milhão de páginas de documentos oficiais,
entrevistas, fotografias e jornais digitalizados
e ordenados em um Gerenciador Eletrônico
de Documentos (GED), que permite a
pesquisa por palavra e facilita a busca.
A consulta a esse acervo digital pode ser
realizada no site da Câmara Municipal,
através do link do Centro de Memória.
Dessa forma, o Poder Legislativo de
Caxias do Sul, que completa 120 anos de
existência, preserva sua história e segue
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trabalhando pela cidade. Durante esses anos
os conselheiros e vereadores dedicaram-se
à elaboração de leis para a organização e
funcionamento do município, fiscalizaram
as ações do Poder Executivo e contribuíram
para o fortalecimento do exercício
democrático em nossa comunidade.
Com esta publicação, a Câmara
Municipal coloca à disposição da
comunidade parte de sua história perdida
no incêndio de fevereiro de 1992. É
importante que este trabalho continue e
outros eventos de igual importância aos
aqui registrados sejam publicados para que
os cidadãos caxienses tenham acesso às
ações legislativas desenvolvidas pelos seus
representantes.

Vista aérea de Caxias do Sul. Data: 2002. Fotógrafo: Mário André Coelho de Souza. Acervo: AHMJSA.

1875

1964

2012

106

Período 1964 a 2012
Síntese

DENOMINAÇÕES DE CAXIAS
Pelo Decreto-lei nº 720, de 20 de dezembro de 1944, foi alterado
o nome de Caxias para Caxias do Sul.
POPULAÇÃO
1960
1970
1980
1990
2000
2010

102 mil habitantes
145 mil habitantes
220 mil habitantes
290 mil habitantes
400 mil habitantes
435 mil habitantes

FATOS RELEVANTES
31/03/1964 Golpe Militar
20/04/1964 Cassação dos vereadores caxienses da bancada da
ARS
05/01/1966 Sancionada a Lei nº 1.474 que cria o Samae.
13/12/1968 Decretado Ato Institucional nº 5, AI-5.
29/10/1974 Sancionada a Lei nº 2.192 que cria a Codeca.
29/03/1976 Cassado o deputado federal caxiense Nadyr
Rossetti.
28/08/1979 Congresso Nacional aprova o Projeto da Anistia.
1983–1984 Campanha pelas Diretas Já
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05/10/1988 Promulgada a Constituição Nacional.
04/04/1990 Promulgada a Lei Orgânica Municipal.
17/02/1992 Incêndio destrói a sede do Legislativo e o seu
patrimônio.
29/09/1992 Congresso Nacional aprova impeachment de Collor.
22/11/1996 Inaugurada a atual sede da Câmara Municipal.
SEDES DO PODER LEGISLATIVO
De 1962 a 1988 Rua Garibaldi, 6º andar do Edifício Mútuo
Socorro.
De 1988 a 1992 Rua Alfredo Chaves, no 3º pavimento da
Prefeitura Municipal.
De 18 a 24 de fevereiro de 1992 Antigas instalações da Codeca,
em frente à Prefeitura Municipal.
De 25 de fevereiro a 31 de julho de 1992 CTG Rincão da
Lealdade, na BR-116, Km 121.
De 31 de julho de 1992 a 21 de novembro de 1996 Rua
Sinimbu, Galeria Jotacê.
De 22 de novembro de 1996 aos dias atuais Rua Alfredo
Chaves, 1323.
NÚMERO DE VEREADORES
De 1973 a 2003
De 2004 a 2012

Vinte e um vereadores
Dezessete vereadores
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Lei aprovada pela Câmara Municipal
de Caxias do Sul em agosto de 2007.
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O Poder Legislativo de Caxias do Sul, ao longo da história, teve
várias denominações: Conselho Municipal, Conselho Consultivo,
Câmara de Vereadores e Câmara Municipal de Caxias do Sul.
Desde sua instalação em 1892, até 2012, teve 349 mandatos ou
cargos de conselheiros e vereadores. Inicialmente denominado
como Conselho Municipal (1892-1930), o Poder Legislativo teve

um total de setenta mandatos exercidos em dez conselhos. Em
seguida, durante a fase de Conselho Consultivo (1931-1935),
foram nove mandatos, e como Câmara de Vereadores (1935-1937),
sete.
Durante as quinze legislaturas da Câmara Municipal (19482012) já se exerceram 263 mandatos.

NÚMERO DE CONSELHOS E CONSELHEIROS
1892 a 1930
1931 a 1935

Dez Conselhos Municipais com sete conselheiros em cada conselho
Três Conselhos Consultivos com três conselheiros em cada conselho

NÚMERO DE LEGISLATURAS E VEREADORES
1935 a 1937
1948 a 1955
1956 a 1972
1973 a 2004
2005 a 2012

Sete vereadores
Duas legislaturas com onze vereadores em cada legislatura
Quatro legislaturas com quinze vereadores em cada legislatura
Sete legislaturas com 21 vereadores em cada legislatura
Duas legislaturas com dezessete vereadores em cada legislatura

Conselho Municipal (1892-1930)
Em 26 de setembro de 1892, foi instalado o Poder Legislativo de Caxias do Sul, denominado Conselho Municipal.

I CONSELHO MUNICIPAL - 1892 a 1896

II CONSELHO MUNICIPAL - 1897 a 1900

Agapito Conz
Ângelo Chitolina
Benjamin Cortes Rodrigues
Ernesto Marsiaj
Hugo Luciano Ronca
Romano Lunardi
Salvador Sartori

Arcádio Pezzi
Benjamin Cortes Rodrigues
Cincinato D’Ávilla
Francisco Bonatto
Maurício Nunes de Almeida
Tancredo Áppio Feijó
Vitório Panarari
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III CONSELHO MUNICIPAL - 1900 a 1904

VII CONSELHO MUNICIPAL - 1916 a 1920

Antônio José Ribeiro Mendes
Benjamin Cortes Rodrigues
Francisco Bonatto
Hugo Luciano Ronca
Jacinto Raimundo da Silva Flores
Miguel Muratore
Tancredo Áppio Feijó

Adelino Sassi
Henrique Moro
João Chrysostomo Teixeira Gonçalves
João José Rosa – Aristides Germani assumiu por motivo de
falecimento de João Rosa
Mansueto Pezzi
Miguel Muratore
Samuel Alovisi

IV CONSELHO MUNICIPAL - 1904 a 1908
Antônio Moro
Caetano Boscato
Cincinato D’Ávilla – em janeiro de 1906 Pedro Serafim assumiu
no lugar de Cincinato, que pediu exoneração
Francisco Mascarello
Luiz Pieruccini
Mansueto Pezzi
Marco Tonelli
Em função da exoneração unânime do Conselho, ocorreu nova
eleição em 26 de maio de 1906, e foram eleitos os conselheiros:
André Fossatti
Antônio Azambuja Kröeff
Antônio Giuriolo
Aristides Germani
Jacinto Targa
Martim Francisco Ayres
Tancredo Áppio Feijó

V CONSELHO MUNICIPAL - 1908 a 1912
Adelino Sassi
Ângelo Antonello
Antônio de Oliveira Santos
Antônio Giuriolo
Antônio Pieruccini
Caetano Bellincanta
Tancredo Áppio Feijó

VI CONSELHO MUNICIPAL - 1912a 1916
Benedeto Bigarella
Henrique Moro
João Baptista de Lucena – após a renúncia, em 1914, João José
Rosa assumiu
João Luiz Guedes
Mansueto Pezzi
Miguel Muratore
Orestes Manfro
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VIII CONSELHO MUNICIPAL - 1920 a 1924
Adelino Sassi
Alfredo da Silva Carvalho
Aristides Germani
Henrique Saldanha de Figueiredo – renunciou em 1923, e Pedro
Valentim Ely assumiu
João Chrysostomo Teixeira Gonçalves
Miguel Muratore
Samuel Alovisi
Em 30 de novembro de 1923 houve eleição para substituição de
três conselheiros, sendo empossados:
João Francisco Rosa
José D’Árrigo
Saverio de Filippis

IX CONSELHO MUNICIPAL - 1924 a 1928
Alexandre Zaniol – a vaga passou a ser ocupada por Leonel
Mosele após recontagem dos votos
Angelo Antonello
Angelo De Carli
Antônio Pieruccini
Armando Antunes
Orestes Manfro
Rufino Inácio Bezerra

X CONSELHO MUNICIPAL - 1928 a 1930
Antônio Piccoli
Dante Marcucci
Demétrio Niederauer
Henrique Raabe
José Costamilan
Olmiro de Azevedo
Raymundo Magnabosco
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Conselho Consultivo (1931-1935)
Em 1930 foi dissolvido o Poder Legislativo em todo o país. Em 1931 foi criado o Conselho Consultivo, de caráter consultivo e não
deliberativo, que permaneceu até 1935.

I CONSELHO CONSULTIVO - 1931

III CONSELHO CONSULTIVO - 1935

Abramo Eberle
Armando Luiz Antunes
Bolívar Salvaterra

Alencastro Guimarães – substituído por Abramo Dal Molin
Armando Luiz Antunes
Paulo Rache – substituído por Luiz Faccioli

II CONSELHO CONSULTIVO - 1932 a 1935
Abramo Dal Molin
Alfredo Germani - substituído por Paulo Rache
Armando Luiz Antunes

Câmara de Vereadores de Caxias (1935-1937)
Em 28 de dezembro de 1935 foi instalada a Câmara de Vereadores de Caxias, que legislou durante um curto período. Em 10 de dezembro
de 1937, com a instalação do Estado Novo, as atividades de todo o Poder Legislativo do país foram interrompidas por medida do governo
nacional, retornando somente em 1948.

CÂMARA DE VEREADORES - 1935 a 1937
Américo Ribeiro Mendes
Arthur Rech
Emílio Parolini Pezzi
Humberto Bassanesi
João Turra

Manuel José Alencastro Guimarães
Mário Pezzi – com o falecimento de Mário Pezzi,
assumiu José Eberle
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Câmara Municipal de Caxias do Sul (1948-2012)
Em 29 de novembro de 1947 foi instalada a primeira legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

I LEGISLATURA - 1948 a 1951
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Adelmar Faccioli - PSD
Agustino Ballardin - PSD
Angelo José Bonalume - PSD
Constantino Bampi - PRP
Demétrio Moreira da Luz - CD
Francisco Andriollo - PRP
Germano Pisani - PRP
Guerino Zugno - PTB
Humberto Bassanesi - PRP
Isidoro Domingos Moretto - PRP
Ruben Bento Alves – PTB

Affonso José de Almeida - PRP
Cláudio Antônio Belló – PRP
Doviglio Gianella – PSD
Ercílio Covolan - PTB
Henrique Rech - PRP
João Pery Paternoster - PSD
Miguel Bertelli - CD
Nelson Castro Reis - PSD
Ottoni Minghelli - PSD

Adelmar Faccioli – de 01-12-1947
a 18-01-1948
Ruben Bento Alves – de 19-01-1948
a 31-12-1949
Demétrio Moreira da Luz -1950
Isidoro Domingos Moretto - 1951

II LEGISLATURA - 1952 a 1955
Vereadores Titulares

Vereadores suplentes

Presidentes

Affonso José de Almeida - PRP
Affonso José Pires - PSD
Darwin Corsetti – PTB
Geraldo Daniel Stédile - PSP
Guilherme do Valle Tönniges - PTB
Isidoro Domingos Moretto - PRP
João Antônio Tessari - PRP
João Pery Paternoster - PSD
Manoel Ramos de Castilhos - PL
Nestor José Gollo - PTB
Pedro Machado da Silveira - PTB

Armando Meneghini - PSD
Bernardino Conte – PRP
Cláudio Antônio Belló - PRP
Luiz Nicoletti - PSD
Mário Gardelin - PRP
Mário Mondin - PL
Miguel Bertelli - PTB
Pedro Olavo Hoffmann – PTB
Renan Falcão de Azevedo - PSP
Rivadávia Azambuja Guimarães - PSD

Isidoro Domingos Moretto - 1952
João Pery Paternoster - 1953
Isidoro Domingos Moretto -1954
Darwin Corsetti –1955
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III LEGISLATURA - 1956 a 1959
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Armando Alexandre Biazus - PTB
Bernardino Conte - PRP
Bruno Segalla - PSP
Claudino Peteffi - PDC
Eugênio Giordani - PDC
Geraldo Daniel Stédile - PSP
Guilherme do Valle Tönniges - PTB
Hilário José Buselatto - PTB
Humberto Bassanesi - PRP
Luiz Tomazelli - PSD
Manoel Ramos de Castilhos - PL
Mário Rosa - PTB
Nilo Travi - PDC
Pedro Olavo Hoffmann - PTB
Rivadávia Azambuja Guimarães - PSD

Avelino Antonio Pasa - PDC
Caetano Mancuso - PSD
Cipriano Luiz Zatti - PSD
Claudino Antônio Costa - PTB
Clito João Doncatto - PSD
Darwin Reno João Corsetti - PSP
Edmundo Pezzi - PDC
Humberto Pasetti - PSD
Ismael Rangel de Castilhos - PTB
Italo Antônio Corsetti - PDC
João Antônio Tessari - PRP
João Batista Machado Vieira - PSP
João de Oliveira Viegas - PTB
Mário Bernardino Ramos - PL
Mário Guerino De Bortoli - PRP

Oscar Hypólito Denicol - PTB
Pedro Machado da Silveira - PSP
Renan Falcão de Azevedo - PSP
Zulmiro Pontalti - PDC

Presidentes
Humberto Bassanesi -1956
Armando Alexandre Biazus - 1957
Renan Falcão de Azevedo - 1958
Bernardino Conte – 1959

IV LEGISLATURA - 1960 a 1963
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Angelo Antônio Scola - PRP
Bernardino Conte - PRP
Bruno Ferdinando Nora - PDC
Clemente Barreto - PDC
Ester Troian Benvenutti - PTB
Eugênio Giordani - PDC
Jimmy Rodrigues - PDC
Jorge Pereira Alves - FDC
Júlio Costamilan - PTB
Manoel Ramos de Castilhos - FDC
Pedro Jorge Simon - PTB
Pedro Olavo Hoffmann - PTB
Percy Vargas de Abreu e Lima - PSP
Raymundo Pessini - PTB
Renan Falcão de Azevedo - PTB

Adenor Brito Ramos - PDC
Alberto Arioli - PTB
Alcides de Almeida - PRP
Alfredo José De Bortoli - PRP
Anápio Rodrigues da Silva - FDC
Argemiro Pedro Formolo - PL/UDN
Azyr Nehme Simão - PDC
Bruno Segalla - PSP
Claudino Antônio Costa - PTB
Darwin Corsetti - PTB
Dionisio Sandi - PTB
Eraldo Crist - FDC
Henrique Ordovás Filho - PSP
Irineu José Bálico - PRP
João Antônio Tessari - PRP
João de Oliveira Viegas - PTB
Julio Bertotto - PDC
Ladyr Angelo Rech - PDC
Leopoldino Cardoso de Almeida - PTB
Lucindo Abel Sartor - PDC
Luiz da Costa Leite - FDC

Luiz Gazola - PRP
Luiz Tomazelli - PDC
Mansueto de Castro Serafini Filho - FDC
Mário Crosa – PDC
Mário Rosa - FDC
Nilo José Costa - PSP
Oswaldo de Meneses Dória - PTB
Pedro Machado da Silveira - PSP
Venâncio Bastiani - PDC

Presidentes
Renan Falcão de Azevedo - 1960
Bernardino Conte – 1961
Manoel Ramos de Castilhos - 1962
Jimmy Rodrigues - 1963
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V LEGISLATURA - 1964 a 1968
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Alfredo José De Bortoli - PRP
Aurélio Barp - PDC
Benno Luiz Winkler - PDC
Dionisio Sandi - PTB
Enrico Emílio Mondin - PRP
Frederico Segalla - PSD
Jacintho Maria de Godoy - PL/UDN
Ladyr Angelo Rech - PDC
Mansueto de Castro Serafini Filho - PTB
Mário Romano Lunardi - MTR
Mário Rosa - PSD
Nadyr Rossetti - PTB
Pedro Olavo Hoffmann - PTB
Percy Vargas de Abreu e Lima - ARS
Victor José Faccioni - PDC

Abilio Oswaldo Weber - PTB
Adenor Brito Ramos - PDC
Angelo Antônio Scola - PRP
Angelo Spiandorello - PDC
Antenor Ferrari - PDC
Antônio Bonella - PDC
Antônio Lisboa da Silva – ARS
Antônio Savaris - PTB
Armin Damian - ARS
Azyr Nehme Simão - PDC
Dino João Baptista Périco - PDC
Edson Mantovani - MTR
Enio Fávero - ARS
Ernesto Bernardi – ARS
Ernesto João Bampi - PRP
Etelvino Zorzi - PTB
Evilazio Machado dos Reis – PL/UDN
Henrique Ordovás Filho - ARS
Ilson Estor Kayser - PTB
Ismael Rangel de Castilhos - PTB
João Alves da Costa – PL-UDN
João de Oliveira Viegas - PTB
João Luiz Cipolla - PDC
Leovegildo Nery de Campos - ARS
Luiz da Costa Leite - PL/UDN
Luiz Pizzetti - ARS
Luiz Tomazelli - PSD
Maynard Santo Diogo Panazzollo – PL-UDN
Manoel Adão Martins da Silva - PSD
Marcial Pisoni - PTB
Máximo Souza da Luz - PL/UDN
Nelson Luiz Sperotto - PSD
Nelson Rech - PSD
Nilo José Corte - ARS
Paulino Soares do Nascimento - PL/UDN
Rosalino Novello - PRP
Ruy Borges Prestes - PSD
Vivaldo Vargas de Almeida - PTB
Waldemar Pante - PSD
Wilson João Guerra - MTR

Jacinto Maria de Godoy - 1964
Nadyr Rossetti - 1965
Victor José Faccioni - 1966
Aurélio Barp - 1967
Alfredo José De Bortoli - 1968
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VI LEGISLATURA - 1969 a 1972
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Anselmo Moschen - Arena
Antônio C. Mendes Webber - Arena
Dercy Dias da Rosa - MDB
Dionisio Sandi - MDB
Durval Luz Balen - Arena
Ermido Lorenzi - Arena
Evilazio Machado dos Reis - Arena
Ilson Estor Kayser - MDB
João Bertoldi Filho - MDB
José Regis de Carvalho Prestes - MDB
Júlio Costamilan - MDB
Marcial Pisoni - MDB
Mario David Vanin - Arena
Mário Rosa Lopes - MDB
Paulo Paim Della Giustina - Arena

Abilio Oswaldo Weber - MDB
Adérico Cadorin - MDB
Alcides Biazus - MDB
Ernesto Bernardi - MDB
Louseno Menegotto - Arena
Mário Rosa - Arena
Nelson Luiz Sperotto - Arena
Pedro Olavo Hoffmann - MDB
Régis Arnoldo Ferretti - MDB
Waldemar Pante - Arena

Mário Rosa Lopes - 1969
Júlio Costamilan - 1970
José Regis de Carvalho Prestes - 1971
Ilson Estor Kayser - 1972

VII LEGISLATURA - 1973 a 1976
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Abilio Oswaldo Weber - MDB
Adelar Bertussi Siqueira - MDB
Aldo Alves Mendes - Arena
Claudino Antônio Costa - MDB
Clóvis Drago - MDB
Evilazio Machado dos Reis - Arena
Ilson Estor Kayser - MDB
Iró Nabinger Chiaradia - Arena
Jatyr Orlandi - Arena
José Regis de Carvalho Prestes - MDB
Júlio Costamilan - MDB
Luiz Triches dos Reis - Arena
Marcial Pisoni - MDB
Mário Gardelin - Arena
Mário Rosa - Arena
Nestor Antonio Perottoni - Arena
Otto Scheifler - MDB
Ovidio Deitos - Arena
Régis Arnoldo Ferretti - MDB
Selvino Valentin Segat - Arena
Walter Bridi - Arena

Admar Ferreira Rahde - MDB
Dercy Dias da Rosa - MDB
Dorvalino Mincatto - MDB
Getúlio Soares - Arena
Gilfredo Otto De Camilis - Arena
Guiomar Chies - Arena
Ivan Cercatto - MDB
João Luiz Cipolla - Arena
Nelson Fábio Sbabo - Arena
Nelson Goulart Ramos - Arena
Nurdy Aguzzolli - Arena
Odir Miguel Ferronatto - Arena
José Roque Aloise - MDB
Sadi Pedro Girardi - Arena
Sidney Antonio Carlotto - Arena
Waldomiro Fontana - Arena

Ovidio Deitos - 1973 e 1974
Nestor Antonio Perottoni - 1975
Evilazio Machado dos Reis - 1976
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VIII LEGISLATURA - 1977 a 1982
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Abilio Oswaldo Weber - MDB
Adelar Bertussi Siqueira - MDB
Adílcio Cadorin - MDB
Aldo Alves Mendes - Arena
Dino João Baptista Périco - Arena
Dionisio Sandi - MDB
Dorvalino Mincatto - MDB
Evilazio Machado dos Reis - Arena
Germano Antônio Rigotto - MDB
Getulio Paulo Demori - Arena
Idilio Bossle dos Reis – MDB
Ilson Estor Kayser - MDB
José Enedir Dias Bemfica - Arena
José Ivo Sartori - MDB
José Regis de Carvalho Prestes - MDB
Luiz Antônio Cirino Mendes - MDB
Marcial Pisoni - MDB
Mário Gardelin - Arena
Ovidio Deitos - Arena
Remo Marcucci - Arena
Valter Antônio Susin - Arena
Otto Scheifler - MDB - assumiu com o
falecimento de Abilio Oswaldo Weber

Ambrósio Luiz Bonalume - Arena
Antenor Celestino Boff - MDB
Antônio Lisboa da Silva - MDB
Gilda Marcon Grazziotin Nora - Arena
Ivan Cercatto - MDB
Sérgio Germano Maltauro - Arena
Selvino Valentim Segat - Arena

Dorvalino Mincatto -1977 e 1978
Luiz Antônio Cirino Mendes - 1979 e 1980
Dino João Baptista Périco - 1981
Adelar Bertussi Siqueira - 1982

IX LEGISLATURA - 1983 a 1988
Vereadores Titulares
Adelar Santarem - PDS
Adir Ubaldo Rech - PDS
Ambrósio Luiz Bonalume - PDS
Ary Antônio Bergozza - PMDB
Dino João Baptista Périco - PMDB
Dionisio Sandi - PMDB
Edio Elói Frizzo - PMDB
Getulio Paulo Demori - PDS
Guerino Pisoni Netto - PMDB
João da Silva Rosa - PDT
João Ruaro Filho - PMDB
José Carlos Bassanesi - PMDB
José Carlos Vanin - PDS
Licínio Monteiro Schemes - PMDB
Milton Comassetto - PMDB

Presidentes
Nelson João Suzin - PDT
Rachel Calliari Grazziotin - PDT
Sergio Victor Cercato - PDT
Valter Antônio Susin - PDS
Victor Hugo De Lazzer - PMDB
Virvi Sirtoli - PDS
Carlos Roberto Paternoster - PMDB assumiu com o falecimento de
Dionisio Sandi

Vereadores Suplentes
Gilda Marcon Grazziotin Nora - PDS
José Jonas da Silva Chaves - PMDB
Sérgio Germano Maltauro - PDS

Nelson João Suzin - 1983 e 1984
Rachel Calliari Grazziotin - 1985 e 1986
Dionisio Sandi - de 01-03-1987
a 01-05-1987
Sergio Victor Cercato - a partir de
01-05-1987
José Carlos Bassanesi - a partir de
01-05-1988
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X LEGISLATURA - 1989 a 1992
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Adir Ubaldo Rech - PDS e PL
Edio Elói Frizzo - PCdoB
Edson Marchioro - PMDB
Geni Peteffi - PMDB
Gilberto José Spier Vargas - PT
Guerino Pisoni Netto - PMDB
José Carlos Vanin - PFL
José Enedir Dias Bemfica - PFL e PTB
Kalil Sehbe Neto - PMDB, PRN e PDT
Luiz Carlos dos Santos - PMDB
Luiz Carlos Festugatto - PFL
Marino Kury - PDT
Nelson João Suzin - PFL e PDT
Odir Frizzo - PFL e PSDB
Osvaldo Lacerda de Azambuja - PDT e PTB
Pedro Rech - PMDB e PDT
Renato Paese - PDT
Rosane Fátima Hambsch - PDT
Virvi Sirtoli - PDS
Waldemar Jones Biglia - PFL e PDT
Zoraido da Silva - PDS

Francisco Raul Sirena - PFL
Wilson Turella - PFL

Marino Kury - 1989
Guerino Pisoni Netto - 1990
Luiz Carlos dos Santos - 1991
Virvi Sirtoli - 1992

XI LEGISLATURA - 1993 a 1996
Vereadores Titulares
Adão José de Castilhos - PPS
Adir Ubaldo Rech - PL
Alaor Michels de Oliveira - PMDB
Amadeo Mario Uez - PMDB
Clauri Alves Flores - PT
Edson Humberto Nespolo - PTB
Edson Marchioro - PMDB e PT
Egidio Basso - PSDB
Geni Peteffi - PMDB
Getulio Paulo Demori - PPR/PPB - O PPR,
em fusão com o PP, passou a
ser PPB - Partido Progressista
Brasileiro
Guerino Pisoni Netto - PMDB
Henio Valdomiro Adamatti - PTB
José Carlos Monteiro - PSB
Kalil Sehbe Neto - PDT

Nelson João Suzin - PDT
Odir Frizzo - PSDB
Odir Miguel Ferronatto - PTB
Pedro Olavo Hoffmann - PDT
Pedro Panazzolo - PPR/PPB
Waldemar Jones Biglia - PDT
Zoraido da Silva - PPR/PPB

Vereadores Suplentes
Ambrósio Luiz Bonalume - PFL
José Enedir Dias Bemfica - PTB
Nestor Furlan - PPB
Renato Paese - PDT
Santo de Castilhos Homem - PFL
Wilson Turella - PL

Presidentes
Nelson João Suzin - 1993
Zoraido da Silva - 1994
Getulio Paulo Demori - 1995
Kalil Sehbe Neto - 1996
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XII LEGISLATURA - 1997 a 2000
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Adir Ubaldo Rech - PL
Airton Ciro de Carvalho - PSB
Alaor Michels de Oliveira - PMDB
Alceu Barbosa Velho - PDT
Ana Maria Corso - PT
Antonio A. Oliveira dos Santos - PMDB
Dagoberto M. dos Santos - PMDB
Deo Deodato Gomes - PCdoB
Edson Humberto Nespolo - PTB e PDT
Francisco de Assis Spiandorello - PSDB
Geni Peteffi - PMDB
Getulio Paulo Demori - PPB
Idair Antonio Moschen - PTB
Ithamar Sitta - PMDB
Ivan Vargas - PFL
João Carlos Virgili Costa - PDT e PPS
Moacyr Antônio Bressan - PSDB
Renato Paese - PTB e PDT
Silvana Teresa Piroli - PT
Waldemar Jones Biglia - PDT
Zoraido da Silva - PPB

José Enedir Dias Bemfica - PTB
Vitor Hugo Gomes - PT
Walmor José Vanazzi - PPB

Zoraido da Silva - 1997
Renato Paese - 1998
Waldemar Jones Biglia - 1999
Getulio Paulo Demori - 2000

XIII LEGISLATURA - 2001 a 2004
Vereadores Titulares
Adão José de Castilhos - PPS e PCdoB
Alaor Michels de Oliveira - PMDB
Alceu Barbosa Velho - PDT
Alencar Alexandre Tavares - PL
Alfredo Vitorio Tatto - PT
Ana Maria Corso - PT
Antonio A. Oliveira dos Santos - PMDB
Deo Deodato Gomes - PCdoB
Francisco de Assis Spiandorello - PSDB
Francisco Rech - PFL e PP
Geni Peteffi - PMDB
Idair Antonio Moschen - PTB e PHS e PFL
Jeronimo Oscar Dani - PT
Jones Carlos Pedó - PDT
Marcos Antonio Daneluz – PT

Renato José F. de Oliveira - PCdoB e PT
Roberto José Barp - PMDB
Vinicius De Tomasi Ribeiro - PDT
Vitor Hugo Gomes - PT
Walmor José Vanazzi - PPB e PP
Zoraido da Silva - PPB e PTB

Vereadores Suplentes
Felipe Slomp Giron - PT
Getulio Paulo Demori - PPB
Leonel Lademir Pinto - PT
Mauro Pereira - PMDB
Moacyr Antonio Bressan - PSDB
Osvaldo Della Giustina - PFL
Pedro Justino Incerti - PDT

Presidentes

Francisco de Assis Spiandorello - 2001 e 2002
Vinicius De Tomasi Ribeiro - 2003
Deo Deodato Gomes - 2004
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XIV LEGISLATURA - 2005 a 2008
Vereadores Titulares

Vereadores Suplentes

Presidentes

Alaor Michels de Oliveira - PMDB
Alencar Alexandre Tavares - PL e PR - em
2007, o PL e o Prona fundiram-se e
foi criado o PR – Partido da
República.
Alfredo Vitorio Tatto - PT
Ana Maria Corso - PT
Deoclecio José Pereira da Silva - PMDB
Edio Elói Frizzo - PT, PPS e PSB
Edson Paulo Theodoro da Rosa - PMDB
Francisco de Assis Spiandorello - PSDB
Geni Peteffi - PMDB
Getulio Paulo Demori - PP
Guiovane Maria da Silva - PT
Marcos Antonio Daneluz - PT, PSB e PT
Mauro Pereira - PMDB
Pedro Justino Incerti - PDT
Renato José Ferreira de Oliveira - PT e
PCdoB
Vinicius De Tomasi Ribeiro - PDT
Zoraido da Silva - PTB

Amarildo Galdino Tomaz - PP
Felipe João Gremelmaier - PMDB
Flavio Guido Cassina - PTB
Gustavo Luís Toigo - PDT
Valdemar de Lima - PTB

Francisco de Assis Spiandorello - 2005
Pedro Justino Incerti - 2006
Zoraido da Silva - 2007
Edio Elói Frizzo - 2008

XV LEGISLATURA – 2009 a 2012
Vereadores Titulares
Alaor Michels de Oliveira - PMDB
Ana Maria Corso - PT
Assis Flavio da Silva Melo - PCdoB
Clauri Alves Flores - PT - assumiu em
fevereiro de 2011 com a posse de
Assis Melo, na Câmara dos
Deputados.
Daniel Antonio Guerra - PSDB
Denise da Silva Pessôa - PT
Edson Paulo Theodoro da Rosa - PMDB
Felipe João Gremelmaier - PMDB
Francisco de Assis Spiandorello - PSDB
Geni Peteffi - PMDB
Guiovane Maria - PT - assumiu em fevereiro
de 2011 com o falecimento de
Clauri Flores.
Gustavo Luís Toigo - PDT
Harty Moisés Paese - PDT - renunciou em
28 de novembro de 2011.

Marcos Antonio Daneluz - PT
Mauro Pereira - PMDB
Pedro Justino Incerti - assumiu após
renúncia de Harty Moisés Paese.
Renato de Oliveira Nunes - PRB
Renato José Ferreira de Oliveira - PCdoB
Rodrigo Moreira Beltrão - PT
Vinicius De Tomasi Ribeiro - PDT

Vereadores Suplentes
Ari Antonio Dallegrave - PMDB
Arlindo Bandeira - PP
Edio Elói Frizzo - PSB
João Carlos Virgili Costa - PDT

Presidentes
Edio Elói Frizzo - 2009
Harty Moisés Paese -2010
Marcos Antonio Daneluz - 2011
Geni Peteffi - 2012

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

127

Vereadoras de Caxias do Sul
As mulheres tiveram sua primeira participação na Câmara
Municipal de Caxias do Sul em 1960, com a eleição e posse da
vereadora Ester Troian Benvenutti, 68 anos após a implantação do
Poder Legislativo no município.
Após o mandato de Ester, passaram-se dez anos para as mulheres
retornarem ao Legislativo Caxiense. Em 1972, foi eleita Iró Chiaradia
para ocupar o cargo de vereadora, nos anos de 1973 a 1976. Três
anos depois, as mulheres voltaram à Câmara com Gilda Nora, que
ocupou o cargo como suplente por alguns meses nos anos de 1979,
1982 e 1987.
A partir de 1983, o Legislativo Caxiense sempre contou com
vereadoras. Rachel Grazziotin foi eleita para os anos de 1983 a 1988.
No ano de 1988 foram eleitas Rosane Hambsch, que ocupou o cargo
de 1989 a 1992, e Geni Peteffi, reeleita cinco vezes, sendo vereadora
de Caxias desde 1989, ou seja, por 24 anos, em seis legislaturas
consecutivas. No ano de 1996, foram eleitas Silvana Piroli, vereadora
de 1997 a 2000, e Ana Corso, reeleita três vezes, sendo vereadora
desde 1997, isto é, dezesseis anos em quatro legislaturas consecutivas.
E no ano de 2008 foi eleita Denise Pessôa, vereadora de Caxias de
2009 a 2012.
Desde 1960, quando foi eleita a primeira vereadora, as mulheres
participaram de dez das doze últimas legislaturas, estando presentes,
em maior número, durante a XII Legislatura (1997-2000), quando

três vereadoras faziam parte do Legislativo Caxiense, fato que
se repete na atual legislatura. No período de 42 anos em que o
Legislativo Caxiense teve vereadoras, apenas duas delas ocuparam a
presidência da Câmara: Rachel Grazziotin, nos anos de 1985 e 1986 e
Geni Peteffi em 2012.
Também é importante destacar que dos 349 mandatos de
conselheiros e vereadores(as) eleitos(as) no período de 120 anos
(1892 a 2012) de Poder Legislativo de Caxias do Sul, apenas nove
mulheres ocuparam dezoito mandatos como vereadoras.
• Ester Troian Benvenutti (PTB) - 1960 a 1963
• Iro Nabinger Chiaradia (Arena) - 1973 a 1976
• Gilda Marcon Grazziotin Nora (Arena) - 1979, 1982;
1987 (PDS)
• Rachel Calliari Grazziotin (PDT) - 1983 a 1988 e presidente da
Câmara Municipal em 1985 e 1986
• Geni Peteffi (PMDB) - 1989 a 1992, 1993 a 1996, 1997 a 2000,
2001 a 2004, 2005 a 2008, 2009 a 2012
• Rosane Fátima Hambsch (PDT) - 1989 a 1992
• Silvana Teresa Piroli (PT) - 1997 a 2000
• Ana Maria Corso (PT) - 1997 a 2000, 2000 a 2004, 2005 a 2008,
2009 a 2012
• Denise da Silva Pessôa (PT) - 2009 a 2012

Câmara Municipal de Caxias do Sul. Data: 2006. Fotógrafo: Luiz Chaves. Acervo: AHCM.
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Sedes do Poder Legislativo de Caxias do Sul
De 1892 a 1897

Em 26 de setembro de 1892 foi instalado o Poder Legislativo de Caxias do Sul, denominado Conselho Municipal e formado por sete
conselheiros. A sede era na Avenida Júlio de Castilhos, esquina com a Rua Garibaldi, onde também funcionava o Poder Executivo com o
nome de Intendência Municipal.

A primeira casa, à esquerda, onde aparecem três
homens, foi sede da Junta Governativa, e a partir de
agosto de 1892, da Intendência e Conselho Municipal.
Data: entre 1875 e 1900. Acervo: AHMJSA.

De 1897 a 1930
Em maio de 1897, a Intendência e o Conselho Municipal passaram a funcionar em um prédio situado na Rua Dr. Montaury, em frente à
Praça Dante Alighieri, onde hoje está a Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima. A nova sede abrigou a Intendência Municipal até 1º de
outubro de 1919 e o Conselho Municipal até 1930.

Prédio da Intendência Municipal e do Conselho
Municipal de Caxias. Data: 1908.
Fotógrafo: Domingos Mancuso. Acervo: AHMJSA.
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De 1931 a 1937
Em 1931, o Poder Legislativo foi dissolvido em todo o país. Nos municípios foram criados os Conselhos Consultivos Municipais que
permaneceram até 1935, quando foi implantada a Câmara Municipal e empossados sete vereadores. Essa legislatura permaneceu até 1937,
quando foi novamente dissolvido o Poder Legislativo no Brasil durante o Estado Novo. No período de 1931 a 1937 o Poder Legislativo
funcionou no prédio da Intendência Municipal, localizada na Rua Visconde de Pelotas, onde, atualmente, está instalado o Museu Municipal
de Caxias do Sul.

Autoridades em frente ao prédio onde funcionou
o Poder Legislativo de Caxias, atualmente Museu
Municipal. Fonte: Relatório da Intendência Municipal
de 1924 a 1925. p. 20. Acervo: AHMJSA.

De 1947 a 1962
Em 1947, quando houve o retorno à democracia, foram eleitos onze vereadores para compor a Câmara Municipal. Em 1956, o número de
vereadores aumentou para quinze. Em 1947, o Poder Legislativo voltou a funcionar no prédio situado na Rua Dr. Montaury, em frente à Praça
Dante Alighieri, onde hoje está a Casa da Cultura, local que já havia sido sede do Legislativo de 1897 e 1930.

De 1962 a 1988
Em 17 de novembro de 1962, a nova sede da Câmara Municipal passou a ser no 6º andar do Edifício Mútuo Socorro, situado na Rua
Garibaldi. O novo espaço foi planejado para abrigar o Legislativo Municipal, que lá permaneceu até o final de 1988. De 1973 a 2004, a Câmara
Municipal passou a ter 21 vereadores.

Sessão da Câmara Municipal em homenagem à
Semana Farroupilha. Fonte: Jornal Pioneiro de 21
de setembro de 1985. p. 14. Fotógrafo: Roberto Scola.
Acervo: AHMJSA e AHCM.
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De 1988 a 1992
Em 20 de dezembro de 1988, o Legislativo Municipal foi transferido para nova sede, situada no terceiro pavimento da Prefeitura
Municipal. Em 17 de fevereiro de 1992, um incêndio atingiu aquele pavimento, destruindo a sede da Câmara Municipal e o seu patrimônio.
No dia seguinte ao incêndio, a Câmara Municipal foi transferida provisoriamente para as antigas instalações da Codeca, situada em
frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Lá permaneceu de 18 a 24 de fevereiro de 1992. Em 25 de fevereiro de 1992, a Câmara Municipal
transferiu-se para a sede do CTG Rincão da Lealdade, na BR-116, próximo à Universidade de Caxias do Sul.

Plenário da Câmara Municipal no terceiro piso da
Prefeitura Municipal. Fonte: jornal Pioneiro de 20 de
fevereiro de 1991. p. 7. Acervo: AHMJSA e AHCM.

Sessão da Câmara Municipal realizada nas
instalações da Codeca em 18 de fevereiro de 1992.
Fonte: jornal Folha de Hoje de 19 de fevereiro de
1992. p. 8. Fotógrafo: Cleber Franken.
Acervo: AHMJSA e AHCM.

Instalações da Câmara Municipal no CTG Rincão
da Lealdade. Fonte: jornal Folha de Hoje de 26 de
fevereiro de 1992. p. 7. Fotógrafo: Luiz Chaves.
Acervo: AHMJSA e AHCM.

CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

131

De 1992 a 1996
Em 31 de julho de 1992, outro local foi destinado à sede da Câmara Municipal, situado na Rua Sinimbu, com entrada pela Galeria
Comercial Jotacê, onde permaneceu até 1996.

Sessão da Câmara Municipal de Caxias do Sul no
plenário situado na Galeria Comercial Jotacê.
Data: 1995. Fotógrafo: não identificado.
Acervo: AHCM.

De 1996 aos dias atuais
Em 22 de novembro de 1996 foi inaugurada a atual sede da Câmara Municipal, na Rua Alfredo Chaves, 1323, em área próxima à Prefeitura
Municipal. São inúmeros os pontos que destacam e embelezam o prédio. Entre eles estão as videiras na fachada e as árvores do entorno, que a
cada estação apresentam um colorido diferente.

Atual sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul.
Data: 2006. Fotógrafo: Luiz Chaves. Acervo: AHCM.
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Intendentes e Prefeitos de Caxias do Sul
Intendentes
Nome

Período

Mandato

Partido

1890-1892

nomeados

PRR

2
3
4
5

Junta Governativa
Ângelo Chitolina
Ernesto Marsiay
Salvador Sartori
Antônio Xavier da Luz
José Domingos de Almeida
Alorino Machado de Lucena
José Cândido de Campos Junior

6

Alfredo Soares de Abreu

7
8
9

Firmino Paim de Souza
Serafim Terra
Vicente Rovea

10
11

Tancredo Áppio Feijó
José Penna de Moraes

12
13
14
15
16
17

Hércules Galló
José Batista
Adauto Cruz
Celeste Gobatto
Thomaz Beltrão de Queiróz
Miguel Muratore

1892-1894
1894-1895
1895
1895
1896-1900
1900-1904
1900-1902
1902-1904
1904
1904-1907
1907-1908
1908-1912
1910-1912
1912-1916
1916-1920
1920-1924
1914-1915
1915
1918
1924-1928
1928-1932
1930

nomeado
nomeado
nomeado
nomeado
eleito
eleito
nomeado
eleito
nomeado
eleito
nomeado
eleito
nomeado
eleito
eleito
eleito
nomeado
nomeado
nomeado
eleito
eleito
nomeado

PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR
PRR-PL

1

Observações

Vice em exercício
Vice em exercício
Vice em exercício
Vice em exercício

Vice em exercício
Vice em exercício
Vice em exercício
Faleceu durante o mandato
Vice em exercício
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Prefeitos
1
2

Nome

Período

Mandato

Partido

Miguel Muratore
Dante Marcucci

1930-1935
1935-1937
1937-1947

nomedo
eleito
nomeado

PRL
PRL

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eduardo Ruiz Caravantes
Demétrio Niederauer
Luciano Corsetti
Euclides Triches
Hermes João Webber
Ruben Bento Alves
Bernardino Conte
Armando Alexandre Biazus
Hermes João Webber

1946
1947
1947-1951
1951-1954
1954-1955
1955-1959
1959
1960-1963
1964-1969

nomeado
nomeado
eleito
eleito
eleito
eleito
eleito
eleito
eleito

12
13
14
15
16
17

Victório Trez
Mário Bernardino Ramos
Mário David Vanin
Mansueto De C. Serafini Filho
Victório Trez
Mansueto De C. Serafini Filho

1969-1972
1973-1976
1975-1976
1977-1982
1983-1988
1989-1992

eleito
eleito
eleito
eleito
eleito
eleito

18
19

Mário David Vanin
Gilberto José Spier Vargas-Pepe

1993-1996
1997-2000

eleito
eleito

20

Gilberto José Spier Vargas-Pepe

2001-2004

eleito

21

José Ivo Sartori

2005-2008

eleito

22

José Ivo Satori

2009-2012

eleito

Observações
Nesse período do Estado
Novo não havia partidos.
Juiz de Direito da Comarca

PTB
PDC
Vice em exercício
PTB
PRP
PTB
Aliança Democrática Caxiense ADC
(PDC-PRP-PL- MTR-PSD-UDN)
MDB
ARENA
ARENA
MDB/PDT
PMDB
UDC (PFL-PSDB-PTB-PL) União
Democrática Por Caxias
UDC
Frente Popular
(PT-PPS-PSB-PCdoB)
Frente Popular
(PT-PPS-PSB-PCdoB-PV)
Caxias para Todos
(PMDB- PDT-PPS-PTB-PSC)
Caxias para Todos (PMDB-PDT
PTB-PP-PHS-PSDB-PSB-PPS-PSC
DEM-PR-PRB-PV-PSDC)

Vice em exercício

Vice em exercício

134

Abreviaturas

AHCM
AHRS
AHMJSA
AI-1
AI-2
AI-5
Amesne

Arquivo Histórico da Câmara Municipal
Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami
Ato Institucional Nº 1
Ato Institucional Nº 2
Ato Institucional Nº 5
Associação dos Municípios da Encosta Superior do
Nordeste
APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
BNDES
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social
CIC
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias
do Sul
Codeca
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul
Comai
Comissão Municipal de Amparo à Infância
Consepro
Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública
CPFU
Conselho do Plano Físico Urbano
CPI
Comissão Parlamentar de Inquérito
CTG
Centro de Tradições Gaúchas
DCE
Diretório Central dos Estudantes
FAS
Fundação de Assistência Social
FEEM
Fundo Especial de Esportes do Município
Fundopimes Fundo de Desenvolvimento ao Programa Integrado de

Funcap
Fundel
GED
Jemuc’s
JK
Libras
OAB
RS
Samae
SERFHAU
SMEL
SMSPPS
SUS
UAB
UBS
UCS
UFRGS
ZA
3º GAAAe

Melhoria Social
Fundo da Casa Popular
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e
Lazer de Caxias do Sul
Gerenciador Eletrônico de Documentos
Jogos Escolares do Município de Caxias do Sul
Juscelino Kubitschek de Oliveira
Língua Brasileira de Sinais
Ordem dos Advogados do Brasil
Rio Grande do Sul
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção
Social
Sistema Único de Saúde
União das Associações de Bairros de Caxias do Sul
Unidade Básica de Saúde
Universidade de Caxias do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Zona das Águas
3º Grupo de Artilharia Antiaérea

Siglas Partidárias
ADC
ALC
ANL
Arena
ARS
CD
DEM
FDC
MDB
MTR
PCdoB
PDC
PDS
PDT
PFL
PHS
PL
PL
PMDB
PP
PPB

Aliança Democrática Caxiense
Aliança Libertadora Caxiense
Aliança Nacional Libertadora
Aliança Renovadora Nacional
Aliança Republicana Socialista
Coligação Democrática Pró-Grandeza de Caxias
Democratas
Frente Democrática Caxiense
Movimento Democrático Brasileiro
Movimento Trabalhista Renovador
Partido Comunista do Brasil
Partido Democrata Cristão
Partido Democrático Social
Partido Democrático Trabalhista
Partido da Frente Liberal
Partido Humanista da Solidariedade
Partido Libertador
Partido Liberal
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Partido Progressista
Partido Progressista Brasileiro

PPR
PPS
PR
PRB
PRL
PRN
PRP
PRP
PRR
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSP
PT
PTB
PV
UDC
UDN

Partido Progressista Reformador
Partido Popular Socialista
Partido da República
Partido Republicano Brasileiro
Partido Republicano Liberal
Partido da Reconstrução Nacional
Partido de Representação Popular
Partido Republicano Progressista
Partido Republicano Rio-grandense
Partido Socialista Brasileiro
Partido Social Cristão
Partido Social Democrático
Partido da Social Democracia Brasileira
Partido Social Democrata Cristão
Partido Social Progressista
Partido dos Trabalhadores
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Verde
União Democrática por Caxias
União Democrática Nacional

Cidade de Caxias do Sul. Data: 2011.
Fotógrafo: Luiz Chaves.
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