Câmara Municipal
de Vereadores
de Caxias do Sul
A história da Câmara Municipal de Caxias do Sul inicia com a emancipação do então
5º Distrito de São Sebastião do Caí, em 20 de junho de 1890. Através de Portaria do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, de 28 de junho de 1890, foram nomeados os cidadãos Ernesto
Marsiaj, Angelo Chitolina e Salvador Sartori, para administrar provisoriamente o município.
Em 20 de outubro de 1891, a Junta Governativa encerrava suas atividades e acontecia a
eleição dos 07 Conselheiros que comporiam o primeiro Conselho Municipal de Caxias.
A Revolução de 1930 conduziu Getúlio Vargas à Presidência do Brasil. No dia 11 de outubro de 1930, o Conselho Municipal de Caxias registrava sua última sessão. Foram dissolvidos
o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembléias Estaduais e os Conselhos Municipais.
Somente em 1931, por decreto do Governo Federal, seriam organizados os Conselhos
Consultivos Municipais, de caráter exclusivamente consultivo e não deliberativo. Em Caxias, o
conselho se manteve em atividade até 1935, quando, conforme previa a Constituição de 1934,
foram realizadas eleições para a reorganização dos poderes executivo e legislativo.
Os 07 vereadores eleitos se mantiveram até o Golpe de Estado de 1937 que instituiu o
Estado Novo. A atuação do Poder Legislativo seria interrompida entre os anos de 1937 e 1945.
Em 29 de novembro de 1947, foram diplomados 11 vereadores eleitos para compor a
primeira legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ao longo do tempo, foi alterado o
número de integrantes por legislatura. Em 1956, eram 15 o número de vereadores, em 1973, 21
e em 2005, na XV Legislatura o número de vereadores é 17.
O golpe militar de 1964 põe fim à política nacionalista e democrática instalada no Brasil
a partir de 1947. Nesse período de exceções e excessos os Atos Institucionais são adotados pelos
militares como mecanismos para legalizar ações políticas não previstas e mesmo contrárias à
Constituição. Em 29 de agosto de 1979 é aprovada a Lei da Anistia política que reconduz o país
para a democracia.
No dia 17 de fevereiro de 1992, um grande incêndio destruiu as instalações da Câmara
de Vereadores que, desde 1988, funcionava no terceiro piso do Centro Administrativo Municipal. Desapareceu nas chamas grande parte da memória documental do Legislativo caxiense do
período de 1947 a 1992. Em 22 de novembro de 1996 foi inaugurada a atual sede da Câmara
Municipal de Caxias do Sul.

> Saiba mais em: www.camaracaxias.rs.gov.br ou http://memoria.camaracaxias.rs.gov.br

