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PROJETO DE LEI N°j6 /10

EMENTA: Institui no Calendario Oficial do
Municipio e no ana de 2011, 0 ANO DO
SESQUICENTENARIO DA CIDADE DE
CARAZINHO.

Art. 1° - Fica instituido no Calendario Oficial do Municipio e no ana de 2011, 0

"ANO DO SESQUICENTENAAIO DA CIDADE DE CARAZINHO".

Art. 2° - Seracomemorado na semana das festividades do Municipio, 0 aniversario
do Sesquicentenario de Carazinho.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publica<;ao.
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Especialistas em historia de cidades, tais como 0 historiador Leonardo Benevolo,
assinalam as duas principais formas de surgimento de uma cidade: a origem espontanea e a origem
a partir de iniciativa de uma autoridade ou instituiyao. A origem espontanea ocorre em geral pela
fixayao de alguns poucos moradores em urn lugar com boa aguada e ponto logfstico, "ancorados"
por urn mercado. 0 nucleo urbano que no infcio da decada de 1860 deu origem a atual Cidade de
Carazinho enquadra-se perfeitamente neste modelo. A boa aguada, 0 arroio Carazinho; 0 ponto
logfstico, a estrada das tropas; 0 mercado, a bodega de Sebastiao Camargo.

Para os Mestres em Historia Silvana Moura e Ney Eduardo Possapp d'Avila que ha
20 anos pesquisam e estudam a historia da nossa regiao e significativo 0 trecho da pagina 296 do
livro As Miss5es Orientais e seus Antigos Domfnios, autoria de Hemeterio Jose Velloso da
SILVEIRA, no qual a primitiva povoayao de Carazinho e assim descrita: "Conhecemos a
localidade em 1861 e 1865 em duas viagens de ida a Passo Fundo e volta a Cruz Alta. A esse tempo
nao tinha mais de quatro casas, distanciadas entre si, sendo residencias de outros tantos
proprietitrios. Uma delas na descida de um atalho para 0 arroio era de negocio e pertencia a
Sebastiao Camargo (hit muitofalecido) [0 livre data de 1909] 0 qual entao pensava emfundar uma
freguesia. Mas 0primeiro passo a dar seria a edificac;aode uma capela, que, coriforme a legislar.;ao
eclesiitstica, tivesse 0 competente patrim6nio oupassal".

As citadas viagens de 1861 e 1865 foram feitas no desempenho das funyoes de Juiz
de Direito da Comarca de Cruz Alta. Nas paginas 160 e 161 Hemeterio relatara em detalhe a viagem
de 1861. Faz parte do relato a frase: "Ao terceiro dia, passamos 0 lugar denominado Braz, 0 Capao
da Gloria, 0 arroio Carazinho, a morada de Sebastiao de Camargo ".

Em sua Dissertayao de Mestrado, defendida em novembro de 1993, na Universidade
Federal de Santa Catarina, Silvana Moura cita documentos posteriores as viagens do Juiz de Cruz
Aha os quais confirmam a existencia do "povo comer.;ado"no infcio da decada de 1860 e que
Sebastiao de Camargo foi ali morador e proprietario.

Na citada dissertayao, A Cidade de Carazinho. Espayo e Tempo, e no livro Historia
do Sindicato dos Bancarios de Carazinho e Regiao, Silvana Moura exp5e e argumenta que a atual
Cidade de Carazinho surgiu, como nucleo urbano, daquela minuscula povoayao, junto ao arroio
Carazinho, na beira da estrada das tropas, visitada pelo Juiz de Direito da Comarca de Cruz Aha em
1861 e 1865.

o "povo comer.;ado"proximo ao passe do Carazinho foi aos poucos crescendo. Em
1880 dezoito famflias instalaram-se em lotes urbanizados, pouco depois 0 lugar adquiriu foros de
freguesia e sede do 4° distrito de Passo Fundo. No final do seculo XIX Carazinho era urn povoado
com linha ferrea e Iinha telegrafica. Em 1923 a revolta contra 0 "pica-pau" Borges de Medeiros
eclodiu no povoado e expandiu-se por todo 0 Rio Grande do SuI. Em 1930, no Barracao Liberal, os
carazinhenses conquistaram os coray5es e a entes dos chefes revolucionarios. Em 24 de janeiro
de 1931 conquistaram a emancipayao e 0 oado tornou-se Vila. Em 1938 a vila.foi elevada a
categoria de cidade, Cidade de Carazin
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