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INTRODUÇÃO
Esta publicação objetiva registrar a trajetória político-institucional do Poder Legislativo no Rio
Grande do Sul abarcando a contextualização política desde a Capitania de São Pedro no início do
século XIX, em que Brasil se constitui, em 1815, Reino Unido a Portugal e Algarve, o processo de
Independência e a Carta Constitucional do Império brasileiro, a crise deste Império, a
institucionalização e a trajetória parlamentar gaúcha no Estado do Rio Grande do Sul na República
brasileira (até 2013).
A primeira parte da obra procurou narrar, de forma mais sintética, o período monárquico
brasileiro, trabalhando desde a conjuntura da convocação das Cortes de Lisboa (1821-1822), o
processo de Independência do Brasil, a Carta Constitucional de 1824, a consolidação e a derrocada do
Império Brasileiro, relacionando este plano mais geral do processo de construção do Estado nacional
no Brasil dos Oitocentos com o contexto provincial sulino. Para tanto, recuperamos a história das
Instituições de representação do Poder Legislativo Provincial desde o processo de Independência do
Brasil como, por exemplo, o Conselho Geral de Província e a criação e trajetória da Assembleia
Legislativa Provincial (1834-1889), sempre relacionando o contexto histórico Rio-Grandense ao plano
da história do Brasil no século XIX.
Além disso, buscamos caracterizar as diferentes conjunturas políticas do Brasil Imperial, as
modificações do quadro político-partidário e do sistema eleitoral no período, assim como
identificamos nominalmente as composições do Parlamento Provincial na sequência das legislaturas.
Na segunda parte da obra procurou-se apresentar a trajetória política do Parlamento Gaúcho
a partir da proclamação da República Brasileira, em 1889, até os dias atuais. O texto que compreende o
Período Republicano do Brasil foi subdividido em cinco partes, que englobam desde a fase de transição
do Império para a República até a atualidade. A primeira fase a ser apresentada corresponde ao período
delimitado entre os anos de 1889 a 1930, e recebeu o título de Primeira República. Esta teve como
principal característica o fenômeno político conhecido como "coronelismo", além dos principais
aspectos referentes à Constituição de 1891, bem como a ascensão dos Partidos Republicanos
regionalizados. A forma como ocorreu esta ascensão no Rio Grande do Sul ganhou destaque, tendo em
vista que ela não foi unânime. Isso ocorreu devido à influência que o Partido Federalista mantinha no
Estado.
O segundo período abordado delimitou-se no de 1945. Este, por sua vez pode ser subdividido
em duas partes, sendo que uma delas vai de 1930 até 1937 e outra de 1937 até 1945, quando se
estabeleceu o Estado Novo. O primeiro período teve como característica o Golpe de Estado que depôs o
então Presidente da República, Washington Luís e impediu a posse do Presidente eleito Júlio Prestes,
fazendo com que o gaúcho Getúlio Vargas assumisse a Presidência da República. Este fato acabou
rompendo com o ciclo de alternância de representantes de São Paulo e Minas Gerais. No entanto, uma
das principais marcas deste período foi a crescente perda de autonomia a que os Estados foram
submetidos em decorrência da nomeação de Interventores Estaduais pelo Presidente da República.
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Destaca-se também neste período, a elaboração de uma legislação trabalhista, que visava, entre outras
questões, garantir o apoio dos trabalhadores ao Governo.
Posteriormente, em 1937 com a instalação do Estado Novo no Brasil, através de uma
Constituição outorgada por um golpe de Estado que manteve Getúlio Vargas no poder, foram
abordados aspectos relacionados à extinção da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das
Assembleias Legislativas dos Estados e também das Câmaras Municipais.
Entre 1945 e 1964 pode ser situada a terceira parte do texto, quando o Brasil passou por um
período democrático, posterior à Ditadura do Estado Novo. Nesse sentido, destacam-se a eleição do
General Eurico Gaspar Dutra como Presidente da República, esta foi uma eleição direta, na qual as
mulheres, inclusive, tiveram direito ao voto. Neste período também estabeleceu-se a Assembleia
Nacional Constituinte, que visava a elaboração da Nova Constituição.
Em seguida, após esta experiência democrática, novamente instalou-se uma fase de Ditadura,
a partir do Golpe Civil-Militar de 1964 e que perdurou até 1985. Nesse período ocorreu a implantação
de uma nova Carta Constitucional, em 1967, além de diversos Atos Institucionais. Com isso ocorreu a
dissolução do Congresso Brasileiro, a extinção de partidos políticos, sendo que apenas a ARENA e o
MDB permaneciam na legalidade, além disso, a supressão de liberdades em prol da segurança nacional
foi algo marcante. Considera-se que a Ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970,
e que na década de 1980 começou a entrar em decadência, por inúmeras questões que passaram a
impulsionar um movimento pró-democracia.
Depois de 1985 até o estabelecimento da Constituição de 1988, situa-se o período de
Redemocratização e após este se estabeleceu o que se conhece como "Nova República", que se estende
até a atualidade. Dentro do período de Redemocratização tem-se a eleição de Tancredo Neves para a
Presidência do Brasil, que mesmo ainda não ocorrendo de forma direta, foi significativa para este
processo de abertura política, depois de tantos anos de Ditadura. Com a promulgação da Constituição
de 1988, os direitos e garantias fundamentais, juntamente com os direitos civis e políticos, passaram a
ser uma das principais bandeiras do Estado Democrático de Direito, não só inaugurando como
também definindo uma das mais relevantes características deste novo período republicano.
Assim sendo, a presente obra vem se somar ao catálogo "Parlamentares gaúchos - das Cortes
de Lisboa aos nossos dias (1821-1996)", publicado em 1996 pela Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, integrando os objetivos postos no Projeto Memória do Parlamento, implementado em 1996 pela
Assembleia Legislativa e com a coordenação, na época, do Centro de Pesquisa e Documentação da
História Política do RS (CPDHPRS) e Supervisão da Diretoria de Atividades Culturais, que teve como
autora do texto de Introdução a Profa. Dra. Helga Iracema Landgraf Piccolo. Os trabalhos produzidos
por esta historiadora rio-grandense, resultado de seus estudos dedicados à história política do Rio
Grande do Sul, especialmente do século XIX, foram uma das principais fontes bibliográficas utilizadas
neste livro.
A numeração das Legislaturas respalda-se no Parecer do Instituto Histórico e Geográfico do
Estado do Rio Grande do Sul, que resultou na Resolução 1.583, de 19 de dezembro de 1967,
determinando a recontagem das mesmas.
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As Mesas Diretoras estão compostas conforme o resultado da eleição das mesmas.
As Bancadas estão constituídas conforme resultados eleitorais alcançados e pela Diplomação
na Cadeira Parlamentar, em ordem alfabética de Nome Parlamentar, com respectivos votos nominais e
distritos/residências (eleição distrital), onde foi possível obter a informação. Nesta obra não está
contemplada a dinâmica parlamentar de afastamentos, reintegrações ou outras movimentações; foi
adotada a constituição inicial das Bancadas.
Na Assembleia dos Representantes, está gravado o Nome completo do Deputado e negritado o
Nome usado no Parlamento. Já na Assembleia Legislativa é dada preferência ao Nome Parlamentar.
Os suplentes estão relacionados de acordo com a votação nominal recebida, em ordem
decrescente, por Bancada ou Coligação e, por necessidade de adequação ao formato da publicação, as
Bancadas apresentam número diferenciado de suplentes.
A Ortografia segue fielmente o correspondente documento pesquisado, de acordo com as
regras ortográficas da época.
Esta obra possui como Coordenação e Organização o Memorial Histórico da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e como parceiros, pesquisadores do Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, a fim de contribuir com a
educação, preservação e divulgação da Memória e da História do Poder Legislativo do Estado do Rio
Grande do Sul, enquanto Patrimônio da Sociedade.
Profª. Drª. Maria Medianeira Padoin
Prof. Dr. Diorge Alceno Konrad
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IMPÉRIO

PANORAMA GERAL - DAS CORTES DE LISBOA À
CARTA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA DE 1824

André Fertig
Maria Medianeira Padoin

D

esde a saída da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1807, houve o aumento do
descontentamento na chamada inversão de papéis entre Brasil e Portugal, ainda
mais com a categorização da colônia do Brasil, em 1815, em Reino, ou seja, Reino

Unido do Brasil, Portugal e Algarve. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, a reordenação organizada
pelo Congresso de Viena e a definição do Brasil como Reino Unido em condição de igualdade política
com o "velho reino europeu português", fez com que aumentassem as reações sobre a permanência da
sede do Reino no território brasileiro. Com isso, os discursos das lideranças políticas portuguesas
começaram a demonstrar que o entendimento do significado de "nação portuguesa" não era vinculado
ao local onde estava o monarca ou a Corte, mas sim pela tradição histórica monárquica portuguesa,
identificada assim com o território português especificamente da Europa e não os territórios de todo o
reino português. Assim, no discurso dos liberais portugueses a questão das fronteiras do poder estavam
estabelecidas, e admitir as permanências da sede da Coroa e do Rei no Brasil, significava ser "Colônia
da Colônia". Isto seria incoerente com a herança portuguesa, pois para eles o nacionalismo português
estava intimamente vinculado ao território europeu português (igual à nação) na península Ibérica.
Neste contexto a Revolução do Porto, ou a Revolução/Movimento Vintista, promoveu a
reestruturação do Reino Português por meio da instalação das Cortes de Lisboa, reunidas em 1821 e
1822. As Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa então foram instaladas
em 26 de janeiro de 1821.
Em 1820, nas discussões postas com a reestruturação do Reino Português, foi vitoriosa a
adoção dos critérios políticos presentes na Constituição Espanhola de 1812, havendo uma adaptação,
em sua maioria, à realidade portuguesa. A base da representação não se restringiu apenas ao
Continente Europeu, sendo que a base para a proporcionalidade passa a ser a totalidade de indivíduos
(livres e produtivos) que compõem a nação portuguesa nos dois hemisférios. Tendo por objetivo que a
Constituinte fosse composta por 100 (cem) eleitos, tiveram por base o recenseamento mais minucioso
realizado em 1801, em que estipulam que para cada "30 mil almas, um deputado". Assim, o sufrágio
será indireto e em 3 níveis: na freguesia (no lugar das câmaras, pois as freguesias estão ligadas à esfera
eclesiástica, grau primário e de maior participação nas eleições), nas comarcas e nas províncias
(BERBEL, 1999). Com isso, as capitanias no Brasil passam à condição de províncias, em que se
reconhece certo grau de autonomia das mesmas na escolha de seus deputados.
O primeiro nível da eleição, nas freguesias incluía amplo setor de homens livres. Excluía
escravos e improdutivos, mas ao não atrelar a participação à condição de proprietário,
poderia envolver os setores sociais intermediários das diversas regiões brasileiras. Os níveis
superiores da eleição incluiriam, porém, número cada vez menor de participantes e a
última instância, a que escolhia os parlamentares, reunia um seleto grupo de cada
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província. Como em Portugal, os deputados eleitos deveriam ser cidadãos proprietários,
com rendas significativas. (BERBEL, 1999, p.49-50).

Neste contexto o nacionalismo vintista passa a defender a nação portuguesa como "os
portugueses de ambos hemisférios" e a jurar fidelidade ao monarca. As várias manifestações que
vinham ocorrendo em Portugal e os movimentos constitucionalistas liberais no território brasileiro,
fizeram com que D. João decidisse em 7 de março retornar a Portugal e nomear seu filho, D. Pedro,
como Príncipe Regente do Reino do Brasil. Em outro decreto, na mesma data, D. João determina a
eleição de deputados brasileiros às Cortes de Lisboa, porém este não fixou um calendário comum nem
para as eleições nas províncias no Brasil, nem para a partida dos deputados eleitos para Lisboa (NEVES;
MACHADO, 1999).
No Brasil, dos 94 deputados (efetivos e suplentes) eleitos para participarem em Lisboa, apenas
45 ocuparam efetivamente a função de deputados nas Cortes de Lisboa, devido aos protestos internos e
divergências políticas nas províncias. Também a demora ou a carência do auxílio financeiro de algumas
províncias brasileiras colaborou para que alguns dos representantes precisassem arcar com os custos da
viagem ou mesmo fazendo com que estes não participassem do Congresso.
O Rio Grande do Sul escolheu como seus representantes "João de Santa Bárbara e José
Saturnino da Costa Pereira, que no entanto, não tomaram posse de seus cargos em Lisboa" (BERBEL,
1999, p. 79).
Sinteticamente podemos afirmar que os representantes brasileiros caracterizaram-se pela
diversidade de interesses e de propostas distintas para a organização política da nação portuguesa.
Berbel (1999), em seu livro "A nação como Artefato", em que realiza um estudo sobre os deputados do
Brasil nas Cortes de Lisboa, afirma que em meio as muitas divergências entre os representantes do
Brasil nas Cortes de Lisboa, há uma convergência: a defesa da autonomia provincial. Ou seja, estará
presente a defesa da forma federativa na organização da nação e esta entendida como estado. A
"tradição" do localismo, da defesa dos interesses regionais tão marcados na experiência colonial no
Continente Americano, desde as Colônias inglesas, como espanholas e também a portuguesa, estará
presente nas discussões.
Neste espaço temporal haverá uma forte reação das Cortes à permanência de D. Pedro no
Brasil, bem como sua autoridade será questionada tanto por essa como por algumas Províncias
brasileiras. Isso colaborará tanto para o movimento do "Fico" (9 de janeiro de 1822), para a decisão
pela plena autonomia do Brasil, em 7 de setembro de 1822, declarando o Brasil livre da "tirania" das
Cortes. "Doravante, a luta se travará em dois planos: externamente, contra Portugal, pela manutenção
da autonomia, e internamente, contra os projetos mais radicais de independência tendo como alvo os
grupos liberais avançados, como o de Gonçalves Ledo e os republicanos" (MONTEIRO, 1990, p.135).
O Decreto de 18 de setembro de 1822 criou o escudo de armas do Brasil em que define 19
estrelas de prata no firmamento azul, simbolizando o conjunto territorial formado pelas Províncias de
então (GOUVÊA, 2008, p. 18). Também define a bandeira para o Brasil, em que as cores verde e
amarelo se transformam nas cores nacionais: a primeira representando a Casa de Bragança; e a
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segunda, a de Habsburgo-Lorena, à qual pertencia Dona Leopoldina (NEVES; MACHADO, 1999, p.
96).
Dois decretos foram publicados em 20 de outubro de 1823: um que aboliu o Conselho de
Procuradores-Gerais das Províncias e as Juntas provisórias do Governo Provincial e, o outro, deu
forma aos governos Provinciais, criando os Conselhos Gerais de Províncias e o cargo de Presidente de
Província. Assim, os governos das Províncias passavam a ser provisoriamente confiados a um
Presidente, nomeado pelo Imperador e pelo Conselho, conhecido como "Conselho Administrativo",
que tinha atribuições administrativas e não legislativas e não tinha caráter permanente. Os conselheiros
tinham remuneração para o exercício de tal função. Reuniam-se em sessão ordinária uma vez ao ano,
pelo tempo de dois meses, podendo ser convocados extraordinariamente. Segundo nos explica Maria
de Fátima Silva Gouvêa (2008), estes órgãos foram confirmados pela Carta Constitucional de 1824, em
que o Imperador terá jurisdição na nomeação do presidente de província e que o período de
funcionamento dos Conselhos Provinciais será de apenas dois meses por ano.
Com a Carta Constitucional outorgada por D. Pedro I em 1824, os projetos de uma
monarquia constitucional descentralizada ou federalista não se concretizam, fazendo com que se
acirrasse uma crise política com fortes reações em diversas províncias do Império, como por exemplo,
a Confederação do Equador. Neste contexto tem-se o processo de reconhecimento internacional da
independência, que em alguns casos veio por meio de negociações econômicas, como com os Estados
Unidos, e especialmente com a Inglaterra e Portugal. Assim, o pagamento de indenização a Portugal, a
promessa à Inglaterra de abolir o tráfico de escravos, a guerra e perda da Cisplatina, e as questões
postas quanto a sucessão do trono português com a morte de Dom João VI em Portugal, fez com que
os protestos e a insegurança crescessem. Um outro problema sério de Dom Pedro I foi a grave crise
econômica e financeira, com fortes desentendimento entre o Parlamento e o Executivo especialmente
nas discussões quanto ao Orçamento (BASILE, 2009). A Imprensa, principalmente a liberal, foi um
instrumento de ação política, colaborando na reação oposicionista ao governo de D. Pedro I. Tal
contexto fez com que D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, abdicasse ao trono em favor de seu filho, Pedro
de Alcântara, que então possuía apenas cinco anos de idade. Isso levou os Deputados e Senadores a
nomearem extraordinariamente uma Regência Trina Provisória, que demonstrou seu alinhamento aos
liberais moderados.
Neste período podemos dizer que há facções ou grupos políticos assim identificados: liberais
moderados (ou chimangos), liberais exaltados (ou farroupilhas) e os restauradores (ou caramurus).
Os liberais moderados, de acordo com Alcir Lenharo (1993), compunham-se de proprietários
rurais e comerciantes principalmente de Minas Gerais ligados ao abastecimento da Corte, também do
setor militar e da pequena burguesia urbana. Eram defensores da descentralização políticoadministrativa, da extinção do Poder Moderador e do Conselho de Estado e da manutenção da
Monarquia constitucional, da ordem social e das estruturas socioeconômicas vigentes.
Os liberais exaltados eram constituídos por uma base social bem heterogênea, em que
defendiam, entre outros, uma república democrática, o federalismo, do fim do poder Moderador e da
vitaliciedade do Senado, da separação da Igreja e do Estado, da emancipação gradual dos escravos e até
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a reforma agrária e o sufrágio universal (BASILE, 1990). Porém, entre os exaltados havia diferenças,
como por exemplo, os que defendiam uma Monarquia Constitucional descentralizada e não uma
República, os que não se manifestavam em questões como a abolição da escravidão ou sobre a reforma
agrária.
Os restauradores surgiram no início do período Regencial em que participavam aristocratas,
cortesãos e burocratas do governo de D. Pedro I, comerciantes e militares portugueses. Defendiam uma
monarquia forte e centralizada, a volta de D. Pedro I ao trono brasileiro, eram contra a discriminação
racial e as rivalidades entre brasileiros e portugueses (BASILE, 1990).
O contexto político posterior à abdicação de D. Pedro em 1831 foi marcado por indefinições e
reorganizações político-partidárias. O grupo identificado a favor do rompimento do Imperador Dom
Pedro em 1831 eram os liberais monarquistas (moderados ou chimangos e exaltados ou jururubas ou
farroupilhas) e liberais republicanos. Antes de 1831, esse grupo de liberais pertencia ao "partido
brasileiro", contrário a D. Pedro (PICCOLO, 1992). Já o grupo dos Restauradores era aquele que, no
Primeiro Reinado (até 1831), formava o "partido português", compreendendo aqueles que se
identificavam com D. Pedro (PICCOLO, 1992, p. 44). Segundo Helga Piccolo (1992, p. 44) o que
identificava esses grupos era "sua posição em relação à Carta Constitucional de 1824", em que
moderados reivindicavam reforma mais liberal e descentralizadora da Carta, os exaltados queriam a
promulgação de uma nova Constituição mais liberal e os restauradores eram a favor da Carta e
apoiavam a volta de D. Pedro.
As Regências implementaram várias reformas liberais como a criação da Guarda Nacional em
1831, instituição do Código do Processo Criminal em 1832 e em 1834 promulgaram o Ato Adicional à
Constituição em que, entre outros, substitui a Regência Trina pela Regência Una e cria as Assembleias
Legislativas nas Províncias.

Quadro 1 - Esquema dos partidos politicos no Império
1º Reinado (1822-31)
Partido Brasileiro
(contra D. Pedro I)

Após 7 de Abril de 1831
Liberais Monarquistas
Exaltados
Liberais Monarquistas
Moderados
Liberais Republicanos

+
+

1836
Liberais
Republicanos
Restauradores

= PL
= PC

Partido Português
Restauradores
(a favor de D. Pedro I)
Fonte: PICCOLO, Helga. Vida Política no Século 19: da descolonização ao movimento Republicano. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1992. p.
47.
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O PARLAMENTO NO IMPÉRIO DO BRASIL
André Fertig
Maria Medianeira Padoin

S

e com a vinda da Família Real Portuguesa em 1808 se definiram muitos dos rumos
do processo de independência do Brasil, com o transplante das Instituições do
aparelho estatal português da metrópole para a colônia foi o ponto de partida para a

construção de um Estado imperial nos trópicos. A partir da convocação de uma Assembleia
Constituinte pelo regente D. Pedro tivemos inaugurada no Brasil a discussão acerca do caráter que
assumiria esse Estado autônomo e como se articulariam a unidade territorial e as relações de poder
entre o Rio de Janeiro e as Províncias. Mais importante do que o "grito do Ipiranga" em 7 de setembro
de 1822, de pouca repercussão na época, foi a convocação de uma Constituinte em junho do mesmo
ano, um dos marcos fundamentais da ruptura do Brasil com Portugal. A Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul teve 4 representantes na Assembleia Nacional Constituinte: José Feliciano Fernandes
Pinheiro (depois Visconde de São Leopoldo), Francisco de Chagas Santos, Joaquim Bernardino de Sena
Ribeiro da Costa e Antonio Martins Bastos.
Desde o início dos trabalhos, estabeleceu-se em tal Constituinte uma dicotomia. Além das
discussões sobre qual a forma que assumiria o Estado Nacional a ser criado, o cerne da discórdia
configurou-se na questão de quem deteria a soberania de poder, se o poder legislativo ou o soberano,
visto que fora mantida a monarquia como regime político, tendo sido D. Pedro aclamado em 12 de
outubro de 1822 e coroado em primeiro de dezembro do mesmo ano. O conflito entre D. Pedro e o
Parlamento se acirrou e em novembro de 1823 ocorria a dissolução da Assembleia Constituinte, visto
que o soberano não aceitava a restrição de seus poderes. Coube a um Conselho de Estado, nomeado
por D. Pedro I, escrever o texto da Constituição.
A Constituição outorgada em 25 de março de 1824, nos moldes desejados pelo Imperador,
seria a síntese do projeto imperial bragantino de construção do Estado Imperial Brasileiro com poder
centralizador, pois prescrevia um expressivo reforço do poder executivo ao criar o Poder Moderador, o
Conselho de Estado, a nomeação dos Presidentes de Província pelo poder Central e o Senado Vitalício.
Este período foi marcado pela difícil convivência entre os resquícios do Antigo Regime (como um
regime centralizado no poder pessoal do soberano) com a emergência das novas instituições políticas
liberais da modernidade, como, por exemplo, o Poder Legislativo.
Todavia, nem todas as elites regionais aceitaram pacificamente o novo quadro político.
Republicanos e federalistas pernambucanos, insatisfeitos com a centralização excessiva proposta e
imposta por D. Pedro I com a Carta Constitucional, reagiram e se mobilizaram para organizar uma
espécie de Estado alternativo ao "do Rio de Janeiro". Pretenderam reunir em uma Confederação do
Equador as províncias do nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tal
proposta é um dos exemplos que comprova que o processo de independência do Brasil não teve caráter
pacífico, como também são os conflitos ocorridos no período regencial (Revolução Farroupilha,
Revolta Praieira).
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No período Imperial o sistema eleitoral possuiu uma variação de definições, por meio
principalmente de decretos. O Decreto Imperial de 26 de maio de 1824, que perdurou até meados de
1888, determinou que o voto era obrigatório, que o sistema era de eleições indiretas. O decreto 157 de 4
de maio de 1842 estabeleceu as designações de quem eram os votantes e os eleitores. A Carta
Constitucional exigia que o votante deveria assinar a cédula, limitando de certa forma a questão dos
analfabetos. Mas, a partir de 1842, ficou definido que os analfabetos poderiam ser votantes e eleitores.
Porém, destaca-se que o principal definidor do eleitorado durante o Império foi a renda mínima
exigida e que eram os homens livres e libertos os portadores de direitos políticos. Era a Paróquia a
unidade básica da estrutura local eleitoral. Até o ano de 1873, segundo Paniagua (2012, p. 120),
existiam 1.473 paróquias no território brasileiro. Em nível local, as eleições municipais para Vereadores
e Juízes de Paz eram diretas. Para Vereadores, cada eleitor na cidade votava em uma lista com 9 nomes
e nas vilas com 7 nomes. O mais votado era o presidente da Câmara. Para Juiz de Paz, os eleitores em
seus distritos votavam em uma listagem de 4 nomes, sendo eleitos os 4 mais votados.
No que diz respeito ao poder parlamentar e à representação política, a Carta Constitucional de
1824 estabeleceu que a Assembleia Geral, que detinha o poder Legislativo, fosse dividida em duas
Câmaras: o Senado do Império, eletivo e vitalício e a Câmara dos Deputados, temporária e eletiva,
sendo cada legislatura de 4 anos. Os Deputados recebiam um subsídio como forma de pagamento e
também ajuda de custo para o deslocamento das Províncias para a Corte. Poderiam ser Deputados os
que fossem eleitores, ou seja, cidadãos brasileiros com seus direitos políticos e que tivessem renda
líquida anual de 400$000, nascidos no Brasil e que fossem de religião católica. Satisfazendo esses prérequisitos, qualquer brasileiro poderia se candidatar e por qualquer Província, mesmo que não
houvesse nascido ou tivesse residência nela. O número de Deputados gerais por Província era
proporcional à população. Para ilustrar, a partir da legislatura de 1861, o Rio Grande do Sul possuía 6
Deputados gerais, enquanto Minas Gerais, a Província com maior número possuía 20 representantes.
Já os Senadores possuíam mandato vitalício e para ser Senador era necessário ser cidadão
brasileiro, nato ou adotivo, ter mais de 40 anos e renda anual mínima de 800$000 mil réis. O número
de Senadores era o da metade do número de Deputados de cada Província. Em caso da Província ter
um Deputado, teria um Senador também.
O Estado Imperial organizou-se a partir de uma divisão das unidades político-administrativas
regionais em províncias. Cada uma delas possuía dois poderes institucionais: os Presidentes de
Província, nomeados pelo poder central e, como instâncias políticas parlamentares, primeiramente,
existiam os Conselhos Gerais, substituídos pelas Assembleias Legislativas Provinciais a partir do Ato
Adicional 12 de agosto de 1834. Foi o Ato Adicional de 1834 que regulou a criação e estabeleceu as
regras de funcionamento das Assembleias Provinciais, determinando que ela seria composta por 36
membros nas Províncias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. No Rio
Grande do Sul, assim como no Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba ela seria composta por 28 membros,
nas demais províncias o número de deputados seria de 20. O mandato destes deputados seria de dois
anos. Também ficou definido que a nomeação de oficiais da fazenda e da Justiça pelas autoridades
provinciais. A Lei de 1837 de interpretação deste Ato Adicional retirou a capacidade de nomeação dos
oficiais de Justiça e Fazenda do âmbito Provincial.
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Também no caminho da centralização política proposta na Carta Constitucional de 1824, as
Câmaras Municipais tiveram suas atribuições limitadas pela Lei de 1828, cabendo a elas funções
exclusivamente administrativas e devendo prestar contas ao poder provincial. Esta concentração
administrativa provincial será mantida pelo Ato Adicional. Porém, em 15 de outubro de 1827, foi
garantida certa autonomia local, especialmente no fato de que, no âmbito municipal, seriam eleitos
pelo voto os juízes de paz, magistrado não profissionais e sem remuneração.
Conforme o sistema eleitoral, estabelecido pela Carta Constitucional de 1824, as eleições para
as Províncias aconteceriam da mesma forma que para a Assembleia Geral. Todavia, cada legislatura
duraria 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos. Até 1881 as eleições eram indiretas, pois se
realizavam em dois turnos. No primeiro turno os votantes, nas paróquias, escolhiam seus eleitores. Em
um segundo turno os eleitores, reunidos em um colégio eleitoral por distrito, elegiam os deputados
gerais e provinciais ou, quando da morte de um senador, escolhiam 3 nomes, dos quais o Imperador
escolheria um, independente de quem tivesse tido mais votos. Cabe salientar que a Carta
Constitucional de 1824 também estabeleceu como critérios fundamentais para a cidadania os atributos
de liberdade e propriedade, pois exigia uma renda mínima de 100$000 réis para ser votante, elevada
para 200$000 réis em 1846. Além disso, a Constituição criava uma espécie de hierarquia interna na
própria sociedade política, pois, como vimos, as exigências de renda eram diferentes para se candidatar
à Assembleia Provincial ou ao Senado, além de excluir os escravos de tal prática política.
As reuniões do Parlamento Provincial eram anuais e aconteciam na maior parte das vezes nas
capitais de Província e usualmente tinham a duração de dois meses. Como uma das principais medidas
das reformas constitucionais do período regencial, que podemos denominar de avanço liberal,
ocorridas na primeira metade da década de 1830, pretendiam amenizar a centralização de poder
estabelecida pela Carta Constitucional de 1824. Também as Assembleias poderiam legislar a respeito de
diversos temas como a divisão civil, judiciária e eclesiástica de sua Província, sobre instrução pública,
polícia, despesas provinciais e municipais, sobre a criação e extinção de empregos provinciais e
municipais, obras públicas, entre outras competências. Entretanto, salientamos que as reformas
estabelecidas pelo Ato Adicional de 1834 não eliminaram a força do poder central, visto que, mesmo
leis ou resoluções das Assembleias Legislativas provinciais, como previa o artigo 15 do Ato, deveriam
ter a aprovação dos Presidentes de Províncias que continuaram a ser indicados pelo Imperador.
Entretanto, com a ordem social interna do Império ameaçada, em razão da eclosão de diversas
revoltas federalistas e escravistas na década de 1830, retomou-se a partir de 1837, com a regência de
Araújo Lima, a tentativa de centralização política do Estado imperial. O regresso conservador, como foi
denominado, pretendia restaurar a autoridade do Estado, com o fortalecimento do executivo e debelar
as revoltas liberais, como por exemplo, a Revolução Farroupilha (1835-45) na província do Rio Grande
de São Pedro.
A antecipação da maioridade de D. Pedro II, a interpretação do Ato Adicional em 12 de maio
de 1840, que restringiu os poderes das Assembleias Provinciais como, por exemplo, de nomear
magistrados e guardas nacionais, a reforma do Código do Processo Criminal em 3 de dezembro de
1841, que retirou atribuições dos Juízes de Paz, representantes do poder local e elevou as funções de
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Juízes Municipais e Delegados de Polícia, nomeados a partir de então pelo poder central. Tais medidas
marcaram as mudanças do quadro político-institucional que contribuíram para a construção da ordem
social interna, quando as revoltas foram sufocadas e retomou-se a centralização política e o controle do
poder pelo Rio de Janeiro, alcançando-se, em meados do século XIX, após a última revolta, a Praieira
em Pernambuco, os dois objetivos primordiais: a conservação da ordem social escravista e a
manutenção da unidade territorial.
Neste período de maior estabilidade da monarquia constitucional brasileira, foi criado, em
1847, o cargo de Presidente do Conselho do Estado, bem como a composição conservadora do gabinete
ministerial de 1848. Neste cenário de estabilidade destaca-se o papel da Guarda Nacional, criada em 18
de agosto de 1831, pois a mesma de caráter militar executa a função de garantir a ordem institucional
de estado brasileiro, congregando indivíduos de diferentes regiões do país, proporcionando uma certa
unidade nacional por meio da "farda e dos títulos militares".
Em setembro de 1855, no gabinete de Honório Hermeto Carneiro Leão (Marquês do Paraná),
no contexto da conciliação política entre conservadores e liberais, aprovou-se a lei dos círculos, lei
eleitoral que estabelecia a criação de distritos eleitorais, nas províncias, para a eleição de cada deputado.
Além disso, deliberou-se sobre a inelegibilidade daqueles que ocupassem cargos públicos, como
Presidentes de Província e seus secretários, bem como oficiais da Guarda Nacional, Juízes, Chefes de
Polícia, Delegados, entre outros. Ainda a mesma lei modificou o número de componentes dos
parlamentos provinciais e o Rio Grande do Sul passou a ter 30 representantes.
Nova modificação no sistema eleitoral ocorreu em 1875 com a Lei do Terço, com o retorno do
voto provincial, mas com outras duas modificações importantes: a garantia de um terço da
representação para o partido minoritário e a criação do título eleitoral. A última mudança significativa
na legislação eleitoral ocorreu com a Lei Saraiva, em 1881, que eliminou a eleição em dois turnos,
instituindo o voto direto, proibiu o voto do analfabeto, tornou o voto voluntário, permitiu que os não
católicos votassem e introduziu exigências para a verificação da renda mínima de 200$000 réis
necessária para ser eleitor.

Projeto da Constituição Imperial
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A GÊNESE DO "LEGISLAR" NAS PROVÍNCIAS:
OS CONSELHOS GERAIS DE PROVÍNCIA
(1º/12/1828 A 28/02/1834)
Maria Medianeira Padoin
Maria Regina Barnasque
Juliana Erpen

O

s Conselhos Gerais de Província foram criados pela "Constituição Política do
Império do Brasil", Carta de Lei de 25 de março de 1824. Os Conselhos, nos termos
da referida Lei, teriam 21 membros nas Províncias mais populosas, onde a Província

de São Pedro do Rio Grande do Sul se enquadrava, e 13 membros nas demais Províncias.
Suas Sessões tinham duração de dois meses, podendo ser prorrogadas por mais um mês
(Art.77) e a Mesa era eleita para todo o período da Sessão.
Os Conselhos não tinham competência legislativa. Suas atribuições eram: "propor, discutir e
deliberar sobre os negócios mais interessantes das suas Províncias, formando projetos peculiares e
acomodados as suas localidades e urgência" (art. 81).
O mandato dos membros do Conselho era de 4 anos (tempo de cada legislatura). O número
necessário para haver sessão era "mais da metade do número de seus membros".
Apenas em 1828, os Conselhos tiveram a sua regulamentação. Lei, decretada pela Assembleia
Geral e promulgada pelo Imperador, de 27 de agosto de 1828, "dá Regimento para os Conselhos Gerais
de Província". A partir daí, os Conselhos puderam se instalar seguindo os procedimentos da
mencionada Lei.
Na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, o Conselho Geral não seguiu o artigo 80 da
Carta Constitucional, que determinava sua Instalação em primeiro de dezembro; teve sua primeira
sessão somente em 30 de dezembro de 1828. Tal demora se deu devido à Província Rio-grandense estar
envolvida na guerra e disputas entre as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Império brasileiro, em
que resultou no processo de independência da antiga província Cisplatina e na criação da República
Oriental do Uruguai.
A Instalação foi precedida de 2 sessões preparatórias (29/11 e 30/11/1828). Na primeira Sessão
Preparatória, foram escolhidos, por aclamação, o Presidente e o Secretário para, apenas, o período de
preparação. A eleição para a Mesa, que conduziria os dois meses de Sessão, dava-se na Sessão de
Instalação e "por escrutínio e à pluralidade absoluta de votos". A Mesa era constituída de: Presidente,
Vice-presidente, Secretário e Suplentes.
A última reunião do Conselho, então substituído em 1834 pela Assembleia Legislativa (Ato
Adicional de 1834), foi em 28 de fevereiro de 1834.
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FORMA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO GERAL:

Nos termos da Carta Constitucional de 1824, "na mesma ocasião e da mesma maneira que se
fizer a dos Representantes da Nação [...]", ou seja: indireta - a massa dos cidadãos ativos em
Assembleias Paroquiais que elegiam os Eleitores da Província os quais elegiam os Representantes da
Nação e da Província.
Não votavam nas Assembleias Paroquiais:
I - Menores de 25 anos - exceto casados e oficiais militares (maiores de 21 anos), bacharéis
formados e clérigos de ordens sacras;
II - Os "filhos famílias" que viviam na companhia de seus pais, exceto se servissem Ofícios
públicos;
III - Criados de servir, excluídos desta categoria os guarda-livros, os primeiros caixeiros das
casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não fossem de galão branco, e os administradores
das fazendas rurais e fábricas;
IV - Os religiosos e qualquer cidadão que vivesse em comunidade claustral; e
V - aqueles que não tivessem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria,
comércio ou emprego.
Os que votavam nas Assembleias Paroquiais podiam ser votados para Eleitores da Província,
exceto:
I - os que não tivessem renda líquida anual de 200 mil réis por bens de raiz, indústria,
comércio ou emprego;
II - os libertos;
III - os criminosos pronunciados em querela (acusação criminal apresentada em juízo) ou
devassa (respondendo à investigação sobre um ato criminoso, a inquérito ou à sindicância).
Todos que podiam ser Eleitores da Província podiam ser nomeados Conselheiros Provinciais,
Deputados ou Senadores, exceto:
I - os que não tivessem 400 mil réis de renda líquida anual por bens de raiz, indústria,
comércio ou emprego;
II - os estrangeiros naturalizados; e
III- os que não professassem a religião do Estado (católica)
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1º Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul
1828 -21 cadeiras
1ª Sessão preparatória 29/11/1828
Sessão de instalação: 30/11/1828
Última sessão: 31/01/1829
Américo Cabral de Melo, Dr.
Antônio Femandes Teixeira
Antônio José da Silva Guimarães
Antônio José Gonçalves Chaves
Antônio José Rodrigues Ferreira
Antônio Pereira Ribeiro, Vigário
Antônio Vieira da Soledade, Cônego
Custódio de Almeida Castro
Feliciano José Rodrigues Prates, Reverendo
Francisco Antônio Olinto de Carvalho, Cel.
Henrique da Silva Loureiro
João Alvares Pereira
João Baptista Leite de Oliveira Salgado, Cônego
João de Deus Mena Barreto, Ten.
João de Santa Bárbara, Padre Mestre
Joaquim José da Silva, Cel.
José Antônio de Azevedo, Comendador
José Ignácio da Silva, Mal.
José Ignácio da Silveira, Ten-Cel.
José Joaquim Machado de Oliveira
José Maria de Sales Gameiro de Mendonça Peçanha
José Rodrigues Barcellos
José Vieira Viana
Júlio Cesar Muzzi, Dr.
ManoeI José de Freitas Travassos
Manuel Alvares dos Reis Louzada
Thomaz Francisco Flores
Thomé Luiz de Souza, Cônego
Vicente Ferrer da Silva Freire, Cel.

Presidentes do Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (1828 1834)
Manuel Alvares dos Reis
Antônio Vieira Soledade,
Rodrigo José de Figueiredo
Louzada, Conselheiro
Senador
Moreira, Conselheiro
(30º/12/1828 A 31/01/1829)
(1º/12/1829 A 06/02/1830)
(1º/12/1830 A 12/02/1831)
(1º/12/1831 A 31/01/1832)
Padre Francisco das Chagas Martins Avila e
Souza, Conselheiro
(1º /12/1832 A 31/01/1833)

José Maria de Sales Gameiro de Mendonça
Peçanha, Conselheiro
(1º/12/1833 A 28/02/1834)
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ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS PROVINCIAIS
(1835
1889)
Maria Medianeira Padoin
Maria Regina Barnasque
Juliana Erpen

A

s Assembleias Legislativas Provinciais foram criadas pelo Ato Adicional de 12 de
agosto de 1834. O Ato Adicional fez alterações e adições à Carta Constitucional do
Império: criou as Assembleias Legislativas em substituição aos Conselhos Gerais

de Província, estabeleceu a extinção do Conselho de Estado, substituiu a Regência Trina pela Regência
Una, sendo o Regente eleito por um mandato de 4 anos, por voto direto e secreto.
A criação das Assembleias Legislativas está incluída nas reformas liberais realizadas pela
Regência, em que vem atender a uma demanda pela autonomia regional contra a excessiva
centralização do Império. E, uma das inovações foi conferir competência legislativa às Assembleias
Provinciais. Em seu artigo 10, a Lei nº 16 estabelece:
Art. 10. Compete às mesmas Assembleias legislar:
§ 1º Sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respectiva Província, e mesmo sobre a
mudança da sua Capital para o lugar que mais convier.
§ 2º Sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo
as faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, Academias atualmente existentes e outros quaisquer
estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados por lei geral.
§ 3º Sobre os casos e a forma por que pode ter lugar a desapropriação por utilidade municipal
ou provincial.
§ 4º Sobre a polícia e economia municipal, precedendo propostas das Câmaras.
§ 5º Sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para elas necessários,
contanto que estes não prejudiquem as imposições gerais do Estado. As Câmaras poderão propor os
meios de ocorrer às despesas dos seus municípios.
§ 6º Sobre repartição da contribuição direta pelos municípios da Província, e sobre a
fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, e das contas da sua receita e
despesa.
As despesas provinciais serão fixadas sobre o orçamento do Presidente da Província, e as
municipais sobre o orçamento das respectivas Câmaras.
§ 7º Sobre a criação e supressão dos empregos municipais e provinciais, e estabelecimento dos
seus ordenados.
São empregos municipais e provinciais todos os que existirem nos municípios e províncias, à
exceção dos que dizem respeito à administração, arrecadação, e contabilidade da Fazenda Nacional; à
administração da guerra e marinha, e dos correios gerais; dos cargos de Presidente da Província, Bispo,
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Comandante Superior da Guarda Nacional, membro das Relações e tribunais superiores, e empregados
das Faculdades de Medicina, Cursos Jurídicos e Academias, em conformidade da doutrina do § 2º deste
artigo.
§ 8º Sobre as obras públicas, estradas e navegação no interior da respectiva Província, que não
pertençam à administração geral do Estado.
§ 9º Sobre a construção de casas de prisão, trabalho e correção, e regime delas.
§ 10 Sobre as casas de socorros públicos, conventos e quaisquer associações políticas ou
religiosas.
§ 11 Sobre os casos e a forma por que poderão os Presidentes das Províncias nomear,
suspender e ainda mesmo demitir os empregado provinciais.
Nos termos da mencionada Lei nº 16, na Província do Rio Grande do Sul, o número de
membros da Assembleia Provincial era de 28, a Legislatura durava 2 anos, sendo que a primeira seria,
excepcionalmente, de 1835 até o fim de 1837 (três anos). A Sessão Legislativa durava dois meses,
podendo ser prorrogada, adiada ou convocada extraordinariamente, a critério do presidente da
Província. De acordo com seu Regimento Interno, a Mesa, composta de um presidente, um vicepresidente, 2 secretários e 2 secretários suplentes, era escolhida a cada mês da Sessão. Caso houvesse
prorrogação, adiamento ou convocação extraordinária era escolhida nova Mesa. Normalmente, o
Presidente escolhido para presidir o 1º mês da
Sessão era reeleito para presidir o 2º mês e a
prorrogação.
As Sessões da Assembleia Legislativa
Provincial duravam dois meses, às vezes, com
prorrogações.
A Lei nº 1, de 27/6/1835, estabelecia que
a Instalação dar-se-ia em 1º/03 de cada ano
porém foi revogada pela Lei nº 1, de 25/3/1846,
que estabeleceu a instalação em 1º/10 de cada
ano. A Mesa seria eleita logo após a instalação e
seu mandato, nos termos do Regimento Interno,
de um mês, cabendo a reeleição.
Segundo a legislação do Império, um
Deputado Provincial poderia ao mesmo tempo
ser representante provincial como Deputado
Geral ou como Senador.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PROVÍNCIA DE SÃO
PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL
(20/04/1835 A 22/04/1889)
Maria Medianeira Padoin
Monica Rossato
Juliana Erpen

N

a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a Assembleia foi instalada em
20 de abril de 1835, estendendo suas Sessões até 20 de junho. Já na primeira
Sessão, o Presidente da Província, Sr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga

mencionou a existência de um plano "separatista" articulado internamente no Rio Grande do Sul.
Em 20 de setembro de 1835 eclode a
Revolução

Farroupilha

(1835-1845).

As

reformas liberais foram a expressão do
domínio político dos moderados, em que
houve um predomínio do fortalecimento dos
poderes locais em descompasso com os
interesses do poder central brasileiro. Veio a
desilusão com o Ato Adicional, em que a tão
pretensa autonomia regional no que se refere,
por exemplo, a questões tributárias e à escolha
do Presidente de Província, não acontecem;
também quanto aos custos tidos com a guerra
da Cisplatina (1825-28) em que não houve o
ressarcimento solicitado pelos rio-grandenses.
"Delineava-se
Revolução

o

quadro

Farroupilha

que
que

levaria

à

traduziu

fundamentalmente um espírito federativo e a
reação

de

uma

Província

1º Regimento interno da Assembleia Legislativa Provincial,
aprovado em 1837

periférica,

dependente, sem participação no poder decisório ao nível nacional" (PICCOLO, 1979, p.97). O vicePresidente da Província, Sr. Mariano José Pereira Ribeiro, com a deposição do Presidente, convocou
uma reunião extraordinária à Assembleia Legislativa para 28 de novembro, em cuja sessão participaram
apenas os membros simpatizantes com o movimento farroupilha (PICCOLO, 1979), pois a cidade
estava sob o domínio Farrapo. A continuidade da guerra e a proclamação da República Rio-Grandense
por Antonio de Souza Netto, em 1836, radicalizaram as posições de apoio ou não aos Farrapos.
Teremos ou os farroupilhas ou os rebeldes e os legalistas. A Assembleia não se reuniu em 1836 devido à
guerra e assim a insegurança em Porto Alegre; se reunirá em 1837, em que o Presidente da Província de
então, Sr. Feliciano Nunes Pires, abre os trabalhos de 30 de setembro a 30 de novembro, funcionando
apenas com representantes e apoiadores das causas legalistas do Império. Como o período do exercício
da Legislatura Provincial era de dois anos, no final de 1837 terminou o mandado dos primeiros
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Deputados eleitos. Neste contexto de guerra, o Rio Grande do Sul, a partir de 1838, não terá Sessões
Legislativas, nem eleições de Representantes para a Assembleia Geral; situação que se normalizará
apenas com o final da guerra.

Reprodução da Ata de Instalação da Assembleia Legislativa Provincial
20 de abril de 1835

OS PARTIDOS POLÍTICOS
Maria Medianeira Padoin
Monica Rossato

A

partir de 1835 as facções políticas começam a se reorganizar, especialmente após as
reformas liberais que foram instituídas pelo Ato Adicional de 1834. As reformas
liberais e as revoltas provinciais abalaram a administração dos moderados na

Regência de Feijó. E foi no governo do primeiro Regente eleito, Padre Feijó, em 1836, que ocorreu a
rearticulação dos grupos políticos, e uma nova facção liderada por Bernardo Pereira de Vasconcelos
que teve apoio dos fazendeiros do Vale do Paraíba, magistrados e burocratas da Corte formando o
Partido do Regresso, núcleo do futuro Partido Conservador.
O Partido do Regresso foi responsável pelo "regresso" das reformas liberais de 1832 e 1834 e
fortaleceu as relações entre províncias e governo central (PICCOLO, 1992). A partir de 1842 os
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Conservadores também foram conhecidos por "saquaremas". Já o Partido Liberal foi organizado pela
integração de monarquistas exaltados e republicanos. Entre as defesas do partido estava a crítica ao
unitarismo do Império, defesa dos direitos individuais, entre outros. Em 1842, ficaram conhecidos por
"luzias".
Assim, o Rio Grande do Sul, que estava vivenciado os movimentos de independência da região
do Prata, onde ideias de república e federalismo faziam parte dos projetos políticos que questionavam
especialmente governos centralistas e unitários, será palco da Guerra dos Farrapos (1835-1845), que
reivindicou um projeto alternativo de construção do estado nacional brasileiro, onde os liberais do
grupo da maioria, liderados por Bento Gonçalves da Silva e Antônio de Souza Netto (que estiveram no
comando da República Rio-grandense até início dos anos 40) defendiam a organização de um estado
federal e de uma república em nível interno (PADOIN, 1999). Neste sentido, o próprio nome dado ao
movimento leva o titulo de "farroupilha", referindo-se aos ideais que lhe definem, vinculados aos
liberais exaltados.
A Revolução Farroupilha foi "um referencial nas relações entre o governo do Rio de Janeiro e
do Rio Grande do Sul", observável na organização dos futuros partidos políticos como o Partido
Liberal e o Partido Republicano Rio-Grandense, que buscaram embasamento de seus projetos políticos
na Revolução Farroupilha (PICCOLO, 1992, p. 43).
Nesse contexto de organizações partidárias e de guerra civil no Rio Grande do Sul, a instalação
da Assembleia Legislativa em 1835 foi marcada pela presença de liberais farroupilhas. Essa situação foi
modificada em 1836, quando os legalistas passaram a dominar a Assembleia expulsando os liberais do
Parlamento. Devido à Revolução, a atividade legislativa e eleitoral da Província foi suspensa entre 1837
a 1845. Com o retorno das atividades legislativas em 1846, as consequências do conflito apareceram no
campo político-partidário. Assim foi que, em 1848, se organizou o Partido Conservador no Rio Grande
do Sul e isto fez com que se rearticulassem os liberais (PICCOLO, 1979, p. 100), que estavam
desgastados com o final da Revolução Farroupilha.
Sendo assim, os princípios liberdade e ordem definiram os posicionamentos políticos do
Partido Liberal e do Partido Conservador, no pós 1831. Na Assembleia da Província do Rio Grande do
Sul, entre 1848 e 1851, os Conservadores dominaram, sendo que também dominaram os gabinetes do
Império até 1853, quando se teve início o período da Conciliação.

1

Nesse período, o Rio Grande do Sul assistiu a uma nova reorganização dos partidos políticos.
Em 1852, uma aliança construída por Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, chefe do Partido
Conservador e Israel Rodrigues Barcellos, chefe do Partido Liberal, levou à formação da Liga, sendo
conservadores a maioria de seus integrantes. Entretanto, aqueles que não tinham se identificado com a
Liga, construíram a Contra Liga, que em seguida se tornaria o Partido Liberal Progressista (PICCOLO,
1992). O Partido Liberal Progressista possuía seus quadros oriundos principalmente dos liberais
moderados e dos conservadores, aos poucos começou a dominar a Província, embora a Liga ainda

1

Membros do Partido Liberal e do Partido Conservador compunham Ministério.
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tivesse a maioria nas eleições de 1853 para a Assembleia provincial. O Partido Liberal Progressista no
Rio Grande do Sul foi criado praticamente dez anos antes do que no Rio de Janeiro.
Em 1857, Angelo Moniz da Silva Ferraz, que possuía uma tendência conservadora, foi
nomeado para Presidente da Província sulina e, em 1859, houve a queda do Gabinete da Conciliação;
fatos que colaboraram para que na Província do Rio Grande do Sul se organizasse o Partido Liberal
Histórico, em 1860, de carácter radical. O Partido Liberal Histórico elegeu a maioria dos representantes
na Assembleia Provincial, ascendendo Felix da Cunha, Gaspar Silveira Martins, Amaro da Silveira,
Timóteo Pereira da Rosa, e Davi Canabarro (CARNEIRO, 2006). Em 1863 foi publicado o Programa
do Partido Liberal Histórico. Entre os itens do Programa estavam as defesas da soberania nacional,
descentralização administrativa, liberdade individual, entre outras, compondo um programa
"profundamente reformista objetivando corrigir distorções provocadas por práticas políticas
autoritárias e centralizadoras, atingindo alguns princípios básicos do projeto imperial bragantino"
(PICCOLO, 1992, p. 54).
O Partido Liberal Histórico impôs-se como maioria na 12ª legislatura (1866 e 1867), na
Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul. Com a entrada do Império brasileiro na Guerra do
Paraguai, as eleições provinciais foram suspensas por um Decreto do governo central, em 1866. As
atividades legislativas da Assembleia da Província retornaram em 1869, sendo elas suspensas por falta
de quórum (PICCOLO, 1992).
No centro político Imperial, em 1862, em nível nacional, os liberais se organizaram na Liga
Progressista, formada por dissidentes da Conciliação e Liberais Históricos. A Liga, de orientação liberal,
chefiou os seis gabinetes, entre 1862 a 1868. Em 1868, o Imperador organizou um novo Gabinete,
chefiado por Visconde de Itaboraí, do Partido Conservador. Frente à organização desse Gabinete
Conservador, os liberais fundaram o Partido Liberal em 1869 e com o Jornal A Reforma, propuseram o
programa do Partido Liberal.
O Gabinete conservador de Visconde de Itaboraí teve apoio de liberais históricos e liberais
progressistas. Helga Piccolo (1992, p. 58) destacou que no Rio Grande do Sul não aconteceu o mesmo,
pois o Partido Conservador da Província não foi fortalecido com a entrada de liberais progressistas, e
sim dividiu o Partido em duas facções: "os 'lobos' que eram os conservadores e os 'cordeiros' exprogressistas". Frente à divisão do Partido Conservador, o Partido Liberal constrói sua hegemonia
alcançando vitória nas eleições de 1872 e permanecendo até o fim do Império.
Para Helga Piccolo (1992), foi devido ao conservadorismo dos liberais no momento em que
estavam no poder, entre 1878 e 1885, que o Partido Republicano foi se estruturando no Império, como
também na Província do Rio Grande do Sul, com a criação, em 1882, do Partido Republicano RioGrandense (PRR), com base no manifesto republicano de 1870 do Rio de Janeiro. Com o surgimento
do PRR, foi criado como um dos veículos importantes de comunicação deste partido, o jornal A
Federação, em 1884. Com a fundação do Partido Republicano Rio-Grandense, conservadores aderiram
ao PRR e se deu a eleição do primeiro deputado republicano para a Assembleia Provincial, em 1885:
Joaquim Francisco de Assis Brasil, que foi eleito para as legislaturas de 1885-86 e 1887-88. Foi com base
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no Positivismo francês reinterpretado por Júlio de Castilhos, expoente e líder do PRR, que foi
elaborada a Constituição Republicana Rio-Grandense de 1891, na República Brasileira.
Na década de 1880 também acentuou-se divisão interna dentro do Partido Liberal - PL entre
"gasparistas" e "osoristas".2 Mais tarde, os gasparistas constituiriam o Partido Federalista, em 1892 e a
família de Osório participaria do Partido Republicano Rio-Grandense, após 1889 (PICCOLO, 1992, p.
62). Sendo assim, ao fim da monarquia "a bipolarização político-partidária passou a ser entre liberais e
republicanos".

Maioria Liberal da Assembleia Provincial em 1889.
Da esquerda para a direita e primeiro os sentados: 1. José Francisco Diana; 2. Severino de Freitas Prestes; 3. Joaquim Pedro Salgado; 4.
Gaspar Silveira Martins; 5. Joaquim Pedro Soares; 6. Francisco Carlos de Araújo Brusque; 7. Antônio Eleutério de Camargo. De pé, da
esquerda para a direita: 8. Joaquim Antônio Vasques; 9. Orlando Carneiro da Fontoura; 10. Alfredo Pinheiro Machado; 11. Albino Pereira
Pinto; 12. Antônio Ferreira Prestes Guimarães; 13. Carlos Von Koseritz; 14. Luiz Henrique Moura de Azevedo; 15. José Manoel da Silva
Só; 16. Frederico Haensel; 17. Barão de Kalden; 18. Pedro Pereira Maciel; 19. João de Deus Martins; 20. Pedro Baptista Corrêa da Câmara;
21. Bento Soares de Oliveira; 22. Diniz Dias Filho. (Acervo Instituto Histórico e Geográfico do RS/IHGRS.)

2

A "aliança gasparista" era a ala do Partido Liberal que tinha como líder Gaspar Martins, na qual estavam presentes ideias
mais radicais do período. A cisão interna do partido em dois grupos foi decorrente da discussão da reforma eleitoral do
império, em que Gaspar Silveira Martins defendia a inclusão do item referente a elegibilidade dos acatólicos enquanto
Osório e demais membros do PL não aceitaram esse item proposto (PICOLLO, 1992).
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Composição da 1ª Legislatura
1835 - 28 cadeiras
1ª Sessão preparatória: 19/04/1835
Sessão de instalação: 20/04/1835
Última sessão: 20/06/1835
Américo Cabral de Mello

Suplente de Secretário

Antônio Joaquim da Silva Maya
Antônio José Gonçalves Chaves
Bento Gonçalves da Silva
Domingos José de Almeida
Fidêncio José Ortiz
Francisco das Chagas Martins de Ávila e Souza
Francisco de Sá e Brito Júnior, Dr.

Secretário

Francisco Xavier Ferreira
Gabriel Martins Bastos
João Baptista de Figueiredo Mascarenhas, Dr.
João da Silva Tavares
João Dias de Castro
João Francisco Vieira Braga
Joaquim Vieira da Cunha

Vice-Presidente

José de Paiva Magalhães Calvet
José Maria da Gama
José Maria de Salles Carneiro de Mendonça Peçanha
José Maria Rodrigues
José Mariano de Mattos
Juliano de Faria Lobato, Reverendo
Manoel Felizardo de Souza e Mello
Marciano Pereira Ribeiro, Dr.

Presidente

Olivério José Ortiz
Pedro José Rodrigues Fernandes Chaves
Rodrigo de Souza da Silva Pontes, Dr.
Rodrigo José de Figueiredo Moreira
Sebastião Pinto do Rego
Thomé Luís de Souza, Cônego
Vicente Ferreira Gomes
Vicente José da Silva Chagas Maya
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Rodrigo José de Figueiredo Moreira
Tesoureiro (presidiu a Sessão de Instalação da
Assembleia Legislativa da Província de São
Pedro do Rio Grande do Sul, onde foi eleita a
Mesa Diretora); para a eleição desta não houve
pluraridade absoluta, reunindo o Senhor
Rodrigo José de Figueiredo Moreira 8 votos, e o
Senhor Marciano Pereira Ribeiro 7, e tendo de
votar-se de novo mandou o Senhor Pontes o
seguinte requerimento = requeiro que a
Assembleia declare se o segundo escrutínio deve
correr só a respeito das duas pessoas mais
votadas, ou se pode nesse escrutínio votar-se
numa terceira e que depois se reformem as
cédulas. Sendo posto a votação pelo Senhor
Presidente o requerimento do Senhor Pontes, a
Assembléia decidiu, que só nos dois mais
votados. Corre de novo o escrutínio, e há
empate. Entrando em dúvida se deveria haver
votação, Senhor Felizardo de Mello, mandou à
mesa o requerimento seguinte = requeiro que a
sorte decida sobre os dois senhores mais
votados. O Senhor Presidente consultou a
Assembleia a respeito do requerimento do
Senhor Mello, esta votou a favor dele, e na sorte
decidiu sobre o Senhor Doutor Marciano.

1ª

Interrupção da Assembleia Legislativa Provincial em função da

Revolução Farroupilha: 1837 a 1845
Em 1838 o governo farrapo republicano convocou o Conselho Geral dos Procuradores dos
Municípios como órgão consultivo e, em 1840, o mesmo votou a convocação de uma Assembleia
Constituinte e Legislativa que foi instalada em 1842. O projeto da Constituição não saiu do papel. Os
novos rumos da Revolução e a divisão política dos farroupilhas fizeram com que, em 1845, encerrasse a
guerra e se colocasse o fim da República Rio-Grandense, com o acordo de paz coordenado por Caxias.
Neste período ainda teremos o regresso Conservador em nível nacional, que em 1840 foi
criada a lei de 2 de maio, impondo o limite ao poder Legislativo Provincial, dando poderes ao
Legislativo Geral para interferir em nível provincial, inclusive revogando decisões que fossem opostas
às interpretações oficiais dadas. Também em 1841, o Decreto n. 207 retira das Assembleias legislativas o
direito de nomear os vice-presidentes provinciais, que fica a cargo do Imperador. Também as
Assembleias deixam de ter jurisdição sobre os funcionários do governo central; todo o funcionalismo
da justiça e da polícia passou a ser controlado pelo Ministério da Justiça; o juiz de paz teve suas funções
diminuídas em prol dos delegados e subdelegados de polícia (CARVALHO, 1988, p. 17).
A Revolução Farroupilha chegou a seu fim com a "Paz de Ponche Verde" em 1845, negociada
entre o Barão de Caxias e Davi Canabarro.
Segundo Piccolo (1979, p. 100) a Guerra dos Farrapos "devastando a província, trouxe ao seu
término uma prostração nas atividades de cunho político, caracterizando-se os trabalhos da Assembleia
Legislativa pela indefinição político-partidária dos representantes da província". Em 1846, Caxias como
Presidente da Província do Rio Grande do Sul, convocou a Assembleia Legislativa provincial que
retomou seus trabalhos em 01 de março do mesmo ano.
A Assembleia Legislativa era expressão dos interesses regionais. Mas a execução de medidas
propostas e aprovadas dependia do presidente da província, representante do governo central. De certa
forma, está presente o questionamento da centralização na relação Centro/Província como também na
relação Província/Câmaras Municipais.

2ª

Interrupção da Assembleia Legislativa Provincial - 1868 em

função da Guerra do Paraguai
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A década de 1860 foi mais um período de intervenção brasileira no Prata, em que o Brasil
participou da Guerra do Paraguai. Este "conflito cujas motivações encontram-se, essencialmente, na
própria dinâmica de constituição dos Estados nacionais platinos e na disputa, entre esses países, pelo
predomínio político-econômico da região" (BASILE, 1990, p. 259), especialmente pelo controle da
navegação dos rios que formam a bacia do Prata. O Rio Grande do Sul foi envolvido diretamente, tanto
por fazer parte territorialmente da zona fronteiriça de conflito, como pela grande contingência de
efetivos. Além disso, o Governo Imperial, em Decreto de 19 de dezembro de 1866, adiou as eleições na
Província sulina tanto para Deputados Gerais e para uma vaga no Senado, como para a Assembleia
Legislativa Provincial. Ou seja, o Rio Grande não possuiu representantes na Câmara dos Deputados
temporariamente.
A Guerra do Paraguai promoveu algumas redefinições político-partidárias na política
imperial. A Liga Progressista (Partido Progressista) foi desarticulada pela intervenção do Imperador na
nomeação do Gabinete Conservador em 1868. Nas eleições de 1860 o Partido Liberal Histórico elegeu a
maioria dos deputados à Assembleia Provincial e na 12ª legislatura, de 1866 a 1867, impôs-se como
partido majoritário na Província de São Pedro, frente ao Partido Progressista, que era a maioria até
então. O domínio Progressista na Província era combatido pelos Liberais Históricos ou Radicais,
especialmente por Gaspar Silveira Martins, que era contrário à existência de ligas na formação das
organizações políticas. Sobre este contexto Helga Piccolo (1998, p. 46) explica que "em 1866, o Partido
Liberal tinha uma precária maioria na Assembleia, conquistada a duras penas na sua trajetória de
impor-se politicamente à Província".
Nesse momento, o Governo Imperial determinou o fechamento das atividades legislativas na
Província do Rio Grande do Sul. O fechamento da Assembleia Provincial foi criticado pelo Partido
Liberal Histórico, que considerava um "desrespeito aos preceitos constitucionais" do Ato Adicional de
1834, já que o mesmo estava construindo sua hegemonia política na Província. Durante o ano de 1868
a Assembleia esteve fechada e o retorno das atividades legislativas foi com a 13ª legislatura, entre 1869 e
1870.
Assim, nessa legislatura, o Partido Conservador tornou-se maioria na Assembleia Legislativa,
entre 1869 a 1872. A organização de um Gabinete conservador a nível imperial, presidido por Visconde
de Itaboraí em 1868 fez com que o Partido Conservador fosse organizado na Província do Rio Grande
do Sul no mesmo ano. Liberais Progressistas articularam-se aos Conservadores formando o Partido
Conservador na Província. Da mesma forma, liberais históricos e liberais progressistas articularam-se
na formação do "novo" Partido liberal, no ano de 1869 (PICCOLO, 1992, p. 57). Assim, como o
Partido Republicano lançou o programa de seu partido no ano de 1870.
O domínio Conservador em nível do Império, nos gabinetes ministeriais, teve início em 1868
e permaneceu até 1878. Assim, "na época do domínio conservador, finalizada a Guerra do Paraguai, a
Nação, ainda não refeita da crise de 1868, seria sacudida pela campanha abolicionista e pela questão
religiosa, além da propaganda republicana (PICCOLO, 1974, p. 51).
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Assembleia Provincial - 24ª Legislatura - última do Império
1889 - 30 cadeiras
Albino José Pereira
Albino Pereira Pinto
Alfredo Pinheiro Machado, Major
Antônio Antunes da Porciúncula Costa, Ten.-Cel.
Antônio Eleutério de Camargo, Conselheiro
Antônio Ferreira Prestes Guimarães, Major
Antônio Rodrigues Autran, Dr.
Bento Soares de Oliveira, Cap.

2º Secretário suplente (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a
22/04/1889)

Candido Alves Machado
Carlos von Koseritz, Comen/Barão de Koseritz
Diniz Dias Filho, Cap.

1º Secretário suplente (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a
22/04/1889)

Francisco Carlos de Araújo Brusque, Dr.

2º Secretário (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a 22/04/1889)

Francisco da Silva Tavares, Dr.
Frederico Haensel, Comendador
Gaspar da Silveira Martins
Geraldo de Faria Corrêa

faleceu depois de eleito

Israel Rodrigues Barcellos, Dr.
João de Deus Martins, Dr.
Joaquim Antônio Vasques, Ten.-Cel.
Joaquim Gonçalves da Silva, Cap.
Joaquim Pedro Salgado, Cel.

Presidente (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a 22/04/1889)

Joaquim Pedro Soares, Dr.

Vice-presidente (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a
22/04/1889)

Joaquim Pinto Dias, lº Ten.
José Bernardino da C. Bittencourt
José Francisco Diana, Conselheiro
José Gabriel da Silva Lima, Cap.
José Manoel da Silva Só, Cap.
Luís Alves Pereira, Cel.
Luiz Henrique Moura de Azevedo, Major
Manoel Cássio Iacintho da Silveira, Cap.
Manoel de Campos Cartier
Orlando Carneiro da Fontoura, Cap.
Pedro Baptista Corrêa da Câmara, Cap.
Pedro Pereira Maciel, Cap.
Severino de Freitas Prestes, Dr.

1º Secretário (1º/03/1889 a 1º/04/1889); (1º/04/1889 a 22/04/1889)

Thomaz de Mello Guimarães, Comendador
Barão de Kalden

Não consta o nome completo, somente o título
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A CRISE DO IMPÉRIO E A PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA NO BRASIL:
A CRISE POLÍTICA DE 1868-1889
André Fertig

O

ano de 1868 representou o marco cronológico final do período de conciliação da
elite política e, portanto, do apogeu do Império do Brasil. Tal apogeu se obteve com
o processo de construção da ordem, executado a partir do sufocamento das revoltas

provinciais pelo poder central

ao longo do período regencial e início do 2º Reinado

e pela

articulação dos setores políticos conservadores e liberais em uma aliança que ofereceu estabilidade e
consenso político ao governo central que, assim, conseguiu retomar sua política de centralização de
poder, esboçada desde a Carta Constitucional de 1824. A política imperial bragantina, além da
manutenção da unidade territorial do Império e da conservação da ordem social, também
implementou, a partir de meados do século XIX, aproveitando o incremento da economia cafeeira no
sudeste, as primeiras medidas no sentido de favorecer a internalização do capitalismo no Brasil. Como
exemplo, podemos citar algumas medidas aprovadas no ano de 1850, como a Lei Euzébio de Queiroz,
que extinguiu o tráfico externo de escravos, a Lei de Terras, que tornou a terra propriedade e o Código
Comercial, que normatizou as relações no âmbito do comércio.
Todavia, no quadro político, desde 1858, percebia-se um distanciamento entre conservadores
e liberais. Depois do gabinete de Araújo Lima (Marquês de Olinda), caracterizado como um gabinete
ainda de conciliação, a partir do gabinete Ângelo Muniz da Silva Ferraz, que chamou para o ministério
conservadores ortodoxos os atritos começaram a fermentar entre os setores políticos. Em 1860, a
vitória dos liberais em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro sinalizava para o
fortalecimento do grupo e para um novo contexto político que iria se consolidar no final da mesma
década. Em razão dos resultados das eleições de 1860, Ferraz demitiu-se e assumiu o gabinete o
Marquês de Caxias em março de 1861 com o objetivo de conter o avanço liberal. Todavia, o gabinete
de Caxias não durou muito, caindo em maio de 1862, após ser derrotado em uma votação na Câmara.
D. Pedro II chamou para presidente do novo gabinete Zacarias de Góis e Vasconcelos, o líder da
oposição. Começava o período da Liga ou Partido Progressista, que duraria até 1868.
A partir do final da década de 1860 o cenário político mudou. D. Pedro II levou ao Conselho
de Ministros a questão da escravidão em 1866 e em 1867, na fala do trono defendeu, mesmo que de
maneira moderada, a emancipação dos escravos.
Os conservadores ortodoxos, com apoio dos liberais históricos, reagiram, condenando a
postura do imperador e criticando seu poder centralizador das decisões. Iniciado o ano de 1868, o
conflito estava armado. Caxias pediu afastamento do comando das tropas na Guerra do Paraguai, mas
tal pedido não foi aceito e, efeito contrário, com o desenrolar da campanha na guerra, o prestígio de
Caxias, ilustre componente do partido Conservador, cresceu. As críticas dos conservadores e liberais
históricos ao gabinete da Liga Progressista se intensificavam. O estopim da crise política de 1868
aconteceu quando o imperador escolheu um conservador, Sales Torres Homem, para senador pelo Rio
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Grande do Norte. Zacarias de Góis e Vasconcelos apresentou a demissão do gabinete, aceita por D.
Pedro, mas não sugeriu nome para a sua sucessão. Para surpresa, principalmente de uma Câmara
majoritariamente liberal progressista, D. Pedro chamou para a chefia de gabinete um conservador
ortodoxo, Visconde de Itaboraí, oferecendo poder a uma política "vencida nas urnas", segundo
discurso de um dos principais líderes progressistas, Nabuco de Araújo. Pela primeira vez dizia-se, de
forma generalizada, que um gabinete não possuía legitimidade.
O mais importante a se ressaltar é que, a partir desta crise política de 1868, reorganizou-se o
sistema partidário. A partir da liderança de Nabuco de Araújo, os progressistas se articularam com os
liberais históricos, formando um novo Partido Liberal. Os liberais, em seus discursos, defendiam maior
descentralização política, eleições diretas, extinção do poder moderador e da Guarda Nacional, reforma
do judiciário, abolição da escravidão. Ou seja, eles buscavam reformar a monarquia com medidas de
cunho liberal, como a recorrente questão de defesa do federalismo.
Nesta segunda metade do século XIX transformações importantes ocorreram na sociedade
brasileira. A intensificação da urbanização e a emergência da industrialização provocaram alterações na
composição social da população, cada vez mais urbana e diversa do ponto de vista das relações de
trabalho e categorias profissionais. Crescia uma camada social urbana, relacionada a profissões do
contexto urbano

como advogados, professores, entre outros - que atuariam nos movimentos

republicano e abolicionista, provocando o surgimento de um novo quadro político.
Portanto, neste cenário político que se modificava, juntamente com a reorganização dos
liberais, emergia o movimento republicano. Inclusive, houve o fenômeno do crescimento dos
republicanos no interior do PL. Em novembro de 1870 foi criado, no Rio de Janeiro, o Clube
Republicano e lançou-se o Manifesto Republicano. Entre as bandeiras republicanas podemos citar a
defesa da separação Igreja/Estado, o casamento cível e registros civis de nascimento e óbito. Entretanto,
a respeito da escravidão, cada província deveria decidir.
Outra vertente de contestação ao Império foi o movimento abolicionista, cuja base social de
apoio era constituída justamente por estes setores urbanos em crescimento, principalmente os setores
médios da população, como advogados e intelectuais e demais pessoas influenciadas pelas ideias
liberais. Tal movimento se fortaleceu nas últimas décadas do Império. Como exemplo, podemos citar a
fundação, em 1880, pelo deputado liberal pernambucano Joaquim Nabuco, da Sociedade Brasileira
contra a escravidão. No intuito de expor suas ideias sobre o processo, Nabuco também seria autor da
obra "O Abolicionismo". Em 1882 fundava-se o Centro Abolicionista, pelo promotor e juiz de São
Paulo, Antonio Bento. Tal Centro começou a apoiar fugas em massa de escravos.
Já o processo legal de extinção gradual da escravidão iniciou-se com o fim do tráfico externo
de escravos em 1850. Com a Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, aumentaram as tensões
do poder imperial com significativa parcela da elite possuidora de escravos, visto que a lei determinava
a liberdade para filho de cativo depois do 8 anos, com indenização ao proprietário ou prestação de
serviço até os 21 anos. A lei Saraiva-Cotegipe, em 1885, previa a liberdade, sem indenização, aos
escravos maiores de 65 anos e, finalmente, a conclusão do processo, com a lei de 13 de maio de 1888,
que abolia a escravidão. Juridicamente, extinguia-se a escravidão, na prática, a transição de uma
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sociedade escravista para uma de homens livres não seria tão direta assim, já que nas relações de
trabalho permaneciam muitos traços de uma sociedade ainda pré-capitalista, com dependência pessoal,
poder privado, entre outras características.
Questão também importante nas últimas décadas do Império do Brasil foi a forte tensão que
se estabeleceu entre o poder imperial e a Igreja Católica, que condenava o liberalismo (liberdade de
culto, separação Igreja/Estado) e a maçonaria. Em 1872, Dom Vital, bispo de Olinda, defendia uma
"única verdadeira religião", o catolicismo, combatendo, principalmente o "racionalismo protestante".
Quando D. Vital publica o breve "Quantum Dolores" sem prévio consentimento do governo imperial.
Como reação, o governo prendeu em janeiro de 1874 D. Vital, acirrando a tensão entre o Estado e a
Igreja. O conflito somente foi atenuado em setembro de 1875, quando o novo gabinete conservador
concedeu anistia aos bispos. Entretanto, este conflito sinalizou para o início do processo de
secularização do Estado brasileiro, algo que seria intensificado no período republicano.
No mesmo contexto histórico temos o término da Guerra do Paraguai em 1870, cuja principal
consequência foi o fortalecimento do exército enquanto instituição militar e também política. O
exército, influenciado pelas "novas ideias" cientificistas da época, principalmente o positivismo, passava
a formar sua própria elite intelectual e seus quadros profissionais através das Escolas Politécnicas. O
pouco peso político dos militares no Império começava a ser contestado. Neste contexto ocorreu a
denominada questão militar, ou seja, uma série de incidentes que opôs os militares e a Coroa entre os
anos 1883 e 1887. Tal conflito é importante de ser considerado, pois fundamental para explicar a queda
da monarquia em 1889. Segundo John Schulz, desde meados do século XIX iniciou-se uma tensão
entre os oficiais do exército, insatisfeitos com a limitação de seus direitos de cidadania. Na década de
1880 a tensão se intensificou, visto que uma nova geração de oficiais formados pela escola Militar da
Praia Vermelha passou a defender a ideia do soldado-cidadão. A vitória no Paraguai havia feito crescer
o orgulho dos militares, que começaram a reivindicar direito de reunião e livre manifestação pública.3
O conflito entre governo imperial e os militares se acirrou ao longo da década de 1880, principalmente
com as punições aos oficiais militares Tenente Coronel Antonio de Senna Madureira e Coronel Ernesto
Augusto Cunha Matos. Eis que em 1883 fora apresentado na Assembleia Geral uma proposta de
reforma do montepio militar. Na Escola Militar de Tiro Campo Grande, no Rio de Janeiro, presidida
pelo Tenente Coronel Antonio de Senna Madureira, partiu a contestação à reforma. Mas foi no ano
seguinte, 1884, que aumentou o conflito entre governo imperial e militares. Na mesma Escola Militar,
Sena Madureira recepcionou o jangadeiro Francisco do Nascimento, militante abolicionista na
Província do Ceará. Estava armado o atrito, visto que Sena Madureira fora interpelado pelo ajudantegeneral do Ministério da Guerra e como resposta disse que somente devia satisfação ao Conde D´Eu.
Como punição, o Tenente-Coronel Madureira foi transferido para o Rio Grande do Sul, assumindo o
comando da Escola de Tiro de Rio Pardo e, ao mesmo tempo, se aproximando dos republicanos riograndenses, principalmente, de Júlio de Castilhos.

3

SCHULZ, John. O Exército e o Império. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História geral da civilização brasileira.
São Paulo: Difel, 1971, t.2, v. 4.
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No final do ano de 1885 a oposição entre a Coroa e o exército se agravou quando o Coronel
Ernesto Augusto Cunha Matos, veterano da Guerra do Paraguai, após inspecionar as guarnições do
Piauí, denunciou irregularidades cometidas pelo Capitão Pedro José de Lima, ligado ao Partido
Conservador. E, em seu relatório de 2 de março de 1886, propunha um Conselho de Guerra, com
membros estranhos à Província do Piauí, para investigar as supostas irregularidades. Alguns meses
depois, em 15 de julho, no Parlamento, o deputado conservador Simplício Coelho de Rezende
defendeu Pedro Lima, chamando Cunha Matos de "traidor e covarde" na presença do Ministro da
Guerra, Alfredo Chaves. Cunha Matos defendeu-se em artigo no Jornal do Comércio do Rio de
Janeiro, em 24 de julho de 1886. Todavia, poucos dias depois, o ministro da Guerra Alfredo Chaves
mandou advertir Cunha Matos, fundamentado no Aviso de 26 de dezembro de 1884. Além da
advertência, Cunha Matos foi preso por dois dias. Tal tensão, entre governo imperial e militares, não se
dissipou, permanecendo constante até o golpe republicano de 15 de novembro. Nestes anos finais da
monarquia brasileira o governo imperial mostrou-se vacilante entre punir os militares ou revogar a
legislação que proibia a manifestação deles pela imprensa. Já os militares, em junho de 1887, ao criar o
Clube Militar, fortaleceram ainda mais a sua organização, o espírito de corpo, e emergiram enquanto
expressão político-institucional significativa no período e que, como sabemos, seriam os principais
protagonistas do golpe republicano de 15 de novembro de 1889.

3ª

Interrupção da Assembleia Legislativa Provincial em função da

Proclamação da República em 15 de novembro de 1889

Até a retomada dos trabalhos em 17/06/1891, 1ª reunião preparatória à Instalação da
Constituinte (instalada em 25/06/1891).
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PRESIDENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROVINCIAL (1835 1889)
Informações Preliminares
RODRIGO JOSÉ DE FIGUEIREDO MOREIRA, foi eleito por aclamação, na 1ª Sessão Preparatória à instalação da
Assembleia, para presidir as sessões até a eleição da Mesa. Presidiu a Sessão de Instalação em 20 de abril de 1835.
1836 Não houve Sessão Ordinária da Assembleia
Provincial, pois os rebeldes só foram expulsos em junho de
1836. Só no ano seguinte, a Assembleia voltou a se reunir
ordinariamente.

1886 - a Assembleia Provincial, instalou-se em 07 de março
mas a Mesa só foi eleita em 23 do mesmo mês. De 7 de
março até a eleição da Mesa, presidiu, interinamente, as
sessões o Sr. Antonio Eleutherio de Camargo, que acabou
sendo eleito Presidente.

1837 / 1845 - interrupção dos trabalhos da Assembleia
Legislativa devido aos acontecimentos da Revolução
Farroupilha.

22 de março de 1848 - Ato do vice-presidente da Província
adia os trabalhos da Assembleia Legislativa e o Presidente
declara suspensos os trabalhos até 31 de maio. A Assembleia
reúne-se novamente em 1º de junho.

1865 - Não houve Sessão Legislativa, só reuniões
preparatórias. JOSÉ FELICIANO FERNANDES PINHEIRO
FILHO presidiu as 27 reuniões preparatórias. A Assembleia
não conseguiu se instalar por falta de número legal
(quorum).

1870 Não houve Sessão Legislativa, só reuniões
preparatórias que foram presididas por JOÃO DIAS DE
CASTRO e ISRAEL RODRIGUES BARCELLOS. A
Assembleia não conseguiu se instalar por falta de número
legal (quorum).

1868 - A Assembleia interrompeu os trabalhos em função
do Decreto Imperial que suspendeu garantias
constitucionais do Estado face à Guerra do Paraguai.

1889 - Proclamação da República.

ANTONIO CORRÊA DE OLIVEIRA
10/3/1879 a 9/5/1879
29/3/1882 a 27/5/1882
ANTONIO ELEUTHERIO DE CAMARGO
12/3/1883 a 20/3/1883
21/5/1883 a 5/6/1883
15/11/1883 a 31/12/1883
19/3/1884 a 1º/5/1884
9/6/1884 a 10/6/1884
1º/10/1884 a 15/10/1884
20/10/1885 a 19/12/1885
7/3/1886 a 6/5/1886
10/3/1864 a 14/5/1864
FELISBERTO PEREIRA DA SILVA
7/3/1874 a 6/5/1874
7/1/1875 a 21/1/1875 (Sessão Extraordinária)
3/3/1875 a 2/5/1875
20/3/1876 a 19/5/1876
6/4/1877 a 5/5/1877
12/3/1878 a 11/5/1878
8/5/1880 a 7/7/1880
7/3/1881 a 20/5/1881
FRANCISCO XAVIER FERREIRA
28/11/1835 a 26/01/1836
Sessão Extraordinária convocada pelo então presidente insurreto da Província, Marciano Pereira Ribeiro. Funcionou com
maioria farroupilha devido à convocação de suplentes identificados com os revoltosos que haviam tomado Porto Alegre
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ISRAEL RODRIGUES BARCELLOS
6/10/1853 a 5/12/1853
JOÃO DIAS DE CASTRO
2/10/1854 a 16/12/1854
1º/10/1855 a 30/11/1855
11/10/1857 a 16/12/1857
5/11/1858 a 4/1/1859
5/11/1859 a 2/1/1860
5/11/1860 a 4/1/1861
4/3/1861 a 30/3/1861 (Sessão Extraordinária)
10/11/1861 a 14/1/1862
27/6/1869 a 6/9/1869
JOÃO PEREIRA DA SILVA BORGES FORTES
14/3/1871 a 13/5/1871
11/3/1872 a 12/4/1872
12/4/1872 a 17/4/1872
1º/10/1872 a 26/10/1872
JOAQUIM JACINTHO DE MENDONÇA
23/2/1857 a 4/3/1857
JOAQUIM PEDRO SALGADO
1º/11/1887 a 10/1/1888
27/11/1888 a 31/12/1888
1º/3/1889 a 22/4/1889
JOAQUIM VIEIRA DA CUNHA
15/9/1862 a 16/10/1862
16/3/1863 a 28/5/1863
7/11/1866 a 11/1/1867
16/9/1867 a 6/12/1867
1º/3/1873 a 29/4/1873
LUIZ ALVES LEITE DE OLIVEIRA BELLO
23/12/1856 a 23/2/1857
MARCIANO PEREIRA RIBEIRO
20/4/1835 a 20/6/1835 (Sessão Ordinária)
PATRÍCIO CORRÊA DA CÂMARA
6/6/1849 a 6/8/1849
PEDRO RODRIGUES FERNANDES CHAVES
1º/10/1850 a 6/12/1850
2/10/1851 a 1º/12/1851
1º/10/1852 a 30/11/1852
THOMÉ LUIZ DE SOUZA, CÔNEGO
2/10/1837 a 30/11/1837
Sessão Ordinária (predominantemente legalista, com a convocação de suplentes)
1º/3/1846 a 30/5/1846
5/10/1847 a 10/12/1847
4/3/1848 a 22/3/1848
1º/6/1848 a 6/8/1848
TIMOTHEO PEREIRA DA ROSA
17/10/1862 a 17/11/1862
6/3/1877 a 6/4/1877
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Capa da Constituição outorgada de 1824 com decoração em ouro.
Foi a que teve maior vigência, tendo sido revogada com a Proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889
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REPÚBLICA

ASSEMBLEIA CO NSTITU INTE DE 1891

1882
23 de fevereiro

Primeira Convenção Republicana em Porto Alegre

15 de março

Congresso do Partido Republicano Rio-Grandense, onde se tratou, dentre outras coisas,
da criação do jornal A Federação e se propôs "a eleição de uma comissão de três membros
encarregados de estudar e formular um projeto de Constituição do futuro Estado Riograndense, como parte integrante da Confederação Brasileira, devendo ser este projeto
preparado para ser discutido e votado na próxima sessão periódica do Congresso (do PRR)"

1883

1884
Surge A Federação, dirigida por Venâncio Ayres, com o lema "Federação, unidade;
centralização, desmembramento"

1889
15 de novembro

Proclamação da República

20 de junho

Convocação da Constituinte Federal - surgem as primeiras dissidências no PRR, com
Demétrio Ribeiro, Antão de Faria e Barros Cassal; Júlio de Castilhos projeta-se como
líder isolado do PRR

4 de outubro

Decreto Federal Nº 802 de Convocação dos Estados - determina que os Estados
convoquem Assembleias Legislativas para votar suas Constituições e eleger seus
governadores, indiretamente, que deveriam servir ao primeiro período administrativo

18 de outubro

Ato Nº 489, do General de Divisão, Cândido Costa, nomeando uma comissão com o
encargo especial de elaborar o projeto da Constituição do RS: "O Governador do Rio
Grande do Sul, acompanhando os elevados intuitos do Governo Provisório de promover a
definitiva organização da nação brasileira, sob o ideal republicano e na larga base da união
federativa, e, atendendo ao disposto no artigo 3º do Decreto nº 802 de 4 do corrente mês,
resolve nomear uma comissão composta dos cidadãos Drs. Ramiro Fortes de Barcellos,
Joaquim Francisco de Assis Brasil e Júlio Prates de Castilhos, com o encargo de elaborar o
projeto de Constituição de Estado que deverá ser promulgada oportunamente"

24 de fevereiro

Promulgação da Constituição Federal, que consagra os princípios do presidencialismo e
do federativismo. Novas dissidências - Assis Brasil diverge da escolha de Deodoro da
Fonseca para a Presidência de República

21 de março

"Manifesto aos Constituintes" de Júlio de Castilhos, onde este amadurece o princípio da
cassação do mandato pelo próprio partido aos deputados dissidentes

25 de março

Ato Nº 192 do Governo do Estado fixando normas sobre a eleição e composição da
futura Assembleia Estadual

16 de abril

Resultado da eleição prévia do PRR dos 48 candidatos à Constituinte

23 de abril

Formação do Partido Federal - a partir da junção da União Republicana e da União
Nacional, que congregava antigos liberais e dissidentes republicanos

5 de maio

Eleição para a Assembleia Estadual Constituinte, consagrando a chapa republicana
(PRR)

1890

1891
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6 de maio

"Os homens do governo festejaram ontem a vitória na capital, contando com a fraude
que mandaram fazer [...]. Roubaram os livros para que a ata não fosse lavrada.
Mandaram a força pública praticar esse desacato. [...] as torpezas que o governo tem
cometido para forjar uma vitória"

17 de junho

1ª Sessão Preparatória

24 de junho

Última Sessão Preparatória

25 de junho

Instalação da Constituinte Estadual

4 de julho

"Divirjo profundamente da maioria da Comissão (do projeto de Constituição) quando
entende que os intendentes devem ser nomeados pelo presidente do Estado e não eleitos,
na forma do projeto. A nomeação dos intendentes pelo presidente seria um atentado à
autonomia municipal, com violação do art. 68 da Constituição Federal [...]"
Voto em separado do Deputado Francisco de Miranda, 4ª Sessão Constituinte

4 de julho

"Consagrando amplamente a autonomia municipal, quanto à administração, pareceunos indispensável criar um vínculo político entre o governo do Estado e o das
municipalidades [...]. A nomeação do Intendente pelo presidente satisfaz este justo
desideratum, sem prejuízo da autonomia local [...]"
Parecer da Comissão de Verificação do Projeto, 4ª Sessão Constituinte

6 de julho

"Esta centralização, é claro que aniquila a autonomia do município, pois um indivíduo
[...] imporá sua vontade individual à totalidade, de maneira que haverá ditadura, em vez
de autonomia. E não sendo assim, nos municípios coloniais ao menos, onde a vida
econômica é tão variada, abundante e vasta, a direção das coisas municipais por um só
indivíduo não poderá deixar de tornar-se parcial ou estéril."
Cidadão Ernesto Reinhold Ludwig, Representação encaminhada ao Congresso e lida na 5ª
Sessão Constituinte

6 de julho

"O abaixo assinado representa contra a liberdade de profissão, ao menos quanto à
profissão de farmacêutico [...] (que) se exercida por ignorante, terá conseqüências
funestíssimas, prejudicando muitas vezes a saúde de um modo irreparável. O Estado
incontestavelmente tem o dever de proteger a sociedade [...]"
Cidadão Ernesto Reinhold Ludwig, Representação encaminhada ao Congresso e lida na 5ª
Sessão Constituinte

6 de julho

"Governos representativos são aqueles em que o poder de legislar [...] compete aos
representantes do povo. [...] a forma de governo adotada pela Constituição do RS [...]
não é representativa. [...] A função do legislador é um fato tão congênito com os cargos
deliberativos que eu não vejo meio [...], por mais que a lei queira subtrair-lhe a função,
de impedir o Congresso do exercício desse sagrado direito. Forçosamente o Congresso
há de legislar. São funções inseparáveis e não se posterga impunemente a natureza das
coisas"
Deputado Lacerda de Almeida, 5ª Sessão Constituinte

7 de julho

"(Peço) a supressão do artigo 10º [...] que dispõe que o presidente do Estado nomerá seu
sucessor imediato, ou vice-presidente. [...] O presidente do Estado, que vem de uma
origem de eleição, deverá ter como substituto um cidadão [...] que venha da mesma
origem, da livre manifestação da vontade do povo"
Desembargador Orlando, 6ª Sessão Constituinte

11 de julho

Apresentação das emendas ao Projeto de Constituição

14 de julho

Promulgação da Constituição Estadual

15 de julho

Posse e Juramento do Presidente do Estado, Júlio de Castilhos, eleito pela Assembleia
Constituinte
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"O autor do projeto de Constituição foi Júlio de
Castilhos. Os dois outros cidadãos [...] não colaboraram:
Ramiro Barcellos estava no Rio de Janeiro e Assis Brasil
não lhe deu a assinatura, como hoje recusa sua
responsabilidade nesta obra, com cuja doutrina, diz,
estava em desacordo"

Joaquim Luiz Osório, 1911

Primeira Bandeira Republicana, criada por Ruy
Barbosa, usada entre 15 e 19 de novembro de 1889

"A Constituição de 14 de julho de 1891 é a sua obra
prima (de Castilhos) e a criação original de sua
mentalidade superior"

Antônio Augusto Borges de Medeiros

Fonte: Wikimedia Commons

"Eu estava em desacordo com sua doutrina (de Castilhos) [...], desde que tive conhecimento da extravagante
mistura de positivismo e demagogia contida no projeto de Constituição para este Estado, projeto de cuja redação
eu também fora oficialmente encarregado, mas que foi exclusivamente composto pelo Dr. Castilhos, sem a minha
colaboração, sem a minha assinatura, sem a minha responsabilidade"

Assis Brasil, 19 de dezembro de 1891
"[...] o momento de 1891 já passou inteiramente. Era então a aurora do regime, mas uma aurora que não se
caracterizava por irradiações de paz e harmonia, e sim por um horizonte pesado de nuvens de procela, cortados a
espaço pelos raios de luz sangüínea do novo sol meio encoberto. Hoje é a calma e a lassidão do temporal que
passou. As cautelas tomadas antes da tormenta cedem o passo a providências diversas, à pura preocupação do
trabalho ordinário, quando volta a bonança"

Assis Brasil, 20 de setembro de 1908
"[...] eu mesmo ouvi do legislador da Constituição que o seu projeto tinha dois fins: o 1º era criar um aparelho
capaz de agüentar a onda
- uso a sua própria expressão aos então dissidentes Republicanos, a cuja frente se achava o nosso velho benemérito companheiro Demétrio
Ribeiro. [...] no correr do tempo (Castilhos) adotou [...] como definitivo o que a princípio tinha por provisório.
[...] não faltam motivos: a consolidação do seu poder pessoal, depois de haver desfeito o inimigo armado; o
estímulo dos aplausos incondicionais dos amigos convictos, dos fanáticos osecados e até dos aduladores, que,
desgraçadamente, são a sombra obrigada de todos os que triunfam, com mérito ou sem ele"

Assis Brasil, 20 de setembro de 1908

"A concepção [...] da chamada Assembleia dos Representantes é [...] uma das melhores demonstrações da lógica
que preside a todo o Código da ditadura rio-grandense. [...] A nossa Duma é simplesmente designada sob o
pretexto de um simulacro de lei eleitoral, que só permite ao governo fazer-se representar. De tal origem só pode
resultar uma câmara servil, que apenas se ocupe de endossar todos os atos do Executivo"

Assis Brasil, 20 de setembro de 1908
"A lei financeira é tudo, porque sem ela o governo terá de oscilar fatalmente entre a revolução e o despotismo.
Augusto Comte não trepidou em afirmar que a composição do orçamento e a votação do imposto envolvem uma
questão capital para a sociedade e mais importante que a própria controvérsia sobre as formas de governo. Essa
concepção parece que foi também partilhada pelos Constituintes do Estado quando instituíram a Assembleia dos
Representantes com a função única e privativa de votar e decretar o orçamento público"

Borges de Medeiros, 19 de maio de 1916
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Constituintes 1891

Instalação do Congresso do Estado do Rio Grande do Sul: 25/06/1891
Promulgação da Constituição: 14 de julho de 1891
Alencastro Carneiro da Fontoura

Membro proclamado na sessão em 9 de julho de 1891

Alfredo Clemente Pinto

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Suplente de 2º Secretário

Alvaro Baptista

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Antonio Soares de Barcellos

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Antonio Antunes Ribas

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Apparicio Mariense da Silva

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Presta compromisso em 27/06/1891

Arthur Homem de Carvalho

Membro proclamado na sessão em 26 de junho de 1891

Aureliano Pinto Barbosa

Membro proclamado na sessão em 4 de julho de 1891

Caetano Ignacio da Silva

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Candido Machado da Silveira

Membro proclamado na sessão preparatória em 23 de junho de 1891

Carlos Barbosa Gonçalves

Membro proclamado na sessão preparatória em 22 de junho de 1891

Carlos Thompson Flôres

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 em junho em 1891

Epaminondas Piratinino de Almeida

Membro proclamado na sessão de instalação em 25 de junho de 1891

Evaristo Teixeira do Amaral Junior

Membro proclamado na sessão preparatória em 23 de junho de 1891

Fernando Luiz Osorio

Membro proclamado na sessão de instalação em 25 de junho de 1891

Fernando Setembrino de Carvalho

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Francisco de Paula Alencastro

Membro proclamado na sessão de instalação em 25 de junho de 1891

Francisco de Paula Lacerda d'Almeida

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Francisco Gonçalves de Miranda

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Frederico Bastos

Membro proclamado na sessão preparatória em 22 de junho de 1891

1º Secretário da Mesa

Gervasio Alves Pereira

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Vice-Presidente da Mesa

Gervasio Lucas Annes

Membro proclamado na sessão de instalação em 25 de junho de 1891

Heraclito Americano d'Oliveira

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Ismael Simões Lopes

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891
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Presidente da Mesa

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

João Abbott

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

João José Pereira Parobé

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

João Pinto da Fonseca Guimarães

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

João Steenhagen

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

José Carlos Pinto

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

José Gabriel da Silva Lima

Membro proclamado na sessão preparatória em 23 de junho de 1891

José Nunes de Castro

Membro proclamado na sessão de 26 de junho de 1891

Julio Mendonça Moreira

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Luiz Carlos Massot

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Luiz Englert

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Lybio Vinhas

Membro proclamado na sessão preparatória em 22 de junho de 1891

Manoel Theophilo Barreto Vianna

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Suplente de 1º Secretário

Manoel Vicente do Amaral

Presente a partir da sessão de instalação em 25 de junho de 1891

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Marçal Pereira d'Escobar

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Possidonio Mancio da Cunha Filho

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Protasio Antonio Alves

Membro proclamado na sessão de 8 de julho de 1891

Salustiano Orlando d'Araujo Costa

Membro proclamado na sessão preparatória em 20 de junho de 1891

Tristão de Oliveira Torres

Membro proclamado na sessão preparatória em 22 de junho de 1891

Vasco Pinto Bandeira

Membro proclamado na sessão preparatória em 22 de junho de 1891

2º Secretário da Mesa

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Membro Comissão para dar parecer
sobre projeto de Constituição

Fase Constituinte - Mandato da Mesa: 25/06/1891 - 15/07/1891

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Gervasio Alves Pereira (PRR) - Vice-Presidente

Frederico Bastos (PRR)
1º Secretário

José Carlos Pinto (PRR)
2º Secretário
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ASSEMBLEIA DOS REPRESENTANTES
Pesquisa da Equipe do Memorial do Legislativo

Fase Constituinte: A Assembleia dos Representantes instalou-se em 1891, após a
proclamação da República. Considerando a necessidade urgente, à época, de acelerar o trabalho de
organização dos Estados, com a promulgação de suas Constituições Estaduais, o Governo
Republicano Provisório baixou o Decreto nº 802, de 4 de outubro de 1890, que "providenciava"
sobre a convocação das Assembleias Legislativas dos Estados e estabelecia o processo para a
respectiva eleição. Tal decreto determinava aos Governadores (Presidentes) dos Estados que
convocassem, até abril de 1891, as respectivas Assembleias Legislativas que receberiam dos eleitores
poderes especiais para aprovar as Constituições dos Estados, assim como para eleger os
Governadores e vice-Governadores para o primeiro período administrativo. Determinava também,
que os Governadores em exercício "promulgassem", em cada Estado, a sua Constituição, dependente
de "aprovação ulterior" da respectiva Assembleia Legislativa, mas em vigor, desde logo, quanto à
composição dessa Assembleia e suas funções constituintes.
A Assembleia dos Representantes do Rio Grande do Sul, com poderes constituintes
(Congresso Constituinte), foi convocada para 25 de junho, através do Ato nº 192, de 25 de março de
1891, do Sr. Fernando Abott, 1º vice-Governador em exercício. O mesmo Ato fixou em 48 o
número de Membros (Representantes) e estabeleceu a data de 15 de maio para a sua eleição. Depois
de 2 reuniões e 5 sessões preparatórias, na data fixada, instalou-se o Congresso Constituinte. O
projeto da Constituição do Rio Grande do Sul foi elaborado por uma Comissão nomeada,
especificamente para esse fim, pelo Governador do Estado, General de Divisão Candido Costa,
através do Ato nº 489, de 18 de outubro de 1890. Eram Membros da Comissão: Ramiro Fortes de
Barcellos, Joaquim Francisco de Assis Brasil e Júlio Prates de Castilhos. O projeto de Constituição, a
ser submetido ao exame da Assembleia dos Representantes, com poderes constituintes, foi
publicado em 25 de abril de 1891, tendo o Governador do Estado, Dr. Fernando Abott, na
oportunidade, declarado que as disposições relativas à composição da Assembleia Constituinte e às
funções que lhe incumbiam já se encontravam em vigor a partir daquela publicação (Ato nº 354, de
25 de abril de 1891).
A autoria do projeto, embora houvesse uma Comissão, é atribuída a Júlio de Castilhos que,
inspirando-se no positivismo de Comte, concebeu um sistema alternativo para o Governo
Representativo. Ao Poder Executivo, além do Governo propriamente dito, competia, também a
elaboração das leis. Segundo a Constituição, o Presidente do Estado promulgava as leis. Antes da
promulgação, o Presidente faria publicar, com a maior amplitude possível, o projeto e a exposição
de motivos (justificativa). O projeto e a justificativa eram enviados a todos os Intendentes
Municipais para que dessem publicidade no âmbito de seus municípios. Decorridos três (3) meses,
contados da publicação do projeto na Sede do Governo, as autoridades locais transmitiam ao
Presidente todas as emendas e observações apresentadas por qualquer cidadão. O Presidente do
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Estado, a seu critério, alterava ou não o projeto e o convertia em lei através da promulgação. A lei
poderia ser revogada se a maioria dos conselhos municipais representasse contra ela ao presidente.
Além disso, cabia ao Presidente do Estado eleito a escolha do vice-Presidente, que não era
eleito. O mandato do Presidente era de 5 anos, não podendo ser reeleito, salvo se recebesse os votos
de 3/4 do eleitorado.

A Assembleia dos Representantes permaneceu sob funcionamento após a promulgação da
Constituição, mantendo suas Sessões periódicas onde foram tratados assuntos sobre o projeto de
Regimento Interno aprovado em 20 de julho de 1891; prestação de contas do Presidente do Estado
e apresentação do projeto de lei do orçamento do Estado, realizado pela Comissão constituída
pelos Deputados Parobé, Possidonio, Alvaro Baptista, Piratinino, Englert, Pinto Barbosa e Carlos
Flôres
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A Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul, primeira Constituição de nosso Estado, foi
promulgada em 14 de julho de 1891, pelo Congresso Constituinte. Na mesma Sessão, o Congresso elegeu, por
unanimidade, Júlio Prates de Castilhos como Presidente do Estado do Rio Grande do Sul (42 votos, com o mesmo
número de representantes presentes).
Esta Constituição teve forte influência do positivismo de Comte.
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Nos termos da Constituição de 1891, a Assembleia dos Representantes era composta de, no
máximo, 48 membros, podendo este número ser diminuído, por Resolução da própria Assembleia.
As reuniões ordinárias, anuais, iniciariam no dia 20 de setembro e teriam a duração de dois meses,
contados do dia da Instalação, podendo haver prorrogação ou convocação extraordinária. A
competência para prorrogar a Sessão ou convocar a Assembleia extraordinariamente era do
Presidente do Estado. No primeiro mês da Sessão ordinária, era feita a votação da receita e despesa
(orçamento) para o ano seguinte; também o exame das despesas do ano anterior.
O mandato dos Representantes durava 4 anos e o quorum para funcionar era de metade
mais um da totalidade dos seus Membros.
Em 27 de julho de 1891, na Sessão Extraordinária, foi aprovado o Regimento Interno para
as Sessões da Assembleia Legislativa dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Em seu
art. 15, o Regimento dispunha que a Mesa seria composta de um Presidente e dois Secretários "os
quais servirão durante a Sessão anual até a eleição da nova Mesa na seguinte Sessão".
Os Membros para tomarem posse como Deputados, deveriam, segundo regimento interno
de 1891 (art. 2º, §único-art. 5º), submeter à Mesa seus diplomas e o Presidente nomeava duas
Comissões: a primeira para verificação dos todos os poderes dos eleitos e a segunda para examinar
os poderes dos da primeira.
O Projeto de Lei nº 1, artigo 1º, proposto pelo Deputado Salustiano Orlando d'Araujo
Costa, em 10 de outubro, reduz o número de membros para 32. Nesta primeira Legislatura
permaneceu a maioria dos Membros Constituintes.
Nas Sessões Ordinárias, de 26 de setembro a 11 de novembro, as Sessões foram presididas
interinamente pelo Sr. Gervasio Alves, Vice-Presidente, e, quando este estava ausente, pelo Sr.
Frederico Bastos, 1º Secretário.
Os trabalhos da Assembleia dos Representantes foram interrompidos em 11 de novembro,
em virtude de acontecimentos que tumultuaram a vida política do Estado. Em 03 de novembro, foi
deposto o Presidente Júlio de Castilhos (golpe de Estado), assumindo uma Junta Governativa. De
1891 a 1893, quando reassume Júlio de Castilhos, vários Presidentes governaram o Estado.
A Assembleia dos Representantes não possuía competência para legislar. Suas principais
competências eram: fixar a receita e orçar a despesa, anualmente; criar, aumentar ou suprimir
contribuições, taxas e impostos e apurar a eleição para Presidente do Estado e receber dele a
Declaração (Juramento).
Forma de eleição dos Membros da Assembleia dos Representantes: Os Representantes eram
eleitos por "sufrágio direto" dos eleitores. A definição de "eleitores" era a do art. 70 da Constituição
da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891: "Art. 70. São eleitores os
cidadãos maiores de 21 anos, que se alistarem na forma da lei." O parágrafo 1º deste artigo
estabelecia que não podiam alistar-se: os mendigos, os analfabetos, os praças (exceto os alunos das
escolas militares superiores) e os religiosos sujeitos a voto de obediência que importe a renúncia à
liberdade individual. Eram inelegíveis os cidadãos que não podiam alistar-se.
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P O L Í T I C A E P O D E R L E G I S L AT I VO N O R I O
GRANDE DO SUL REPUBLICANO PA RT E 1
1889-1930
PRIMEIRA REPÚBLICA
Diorge Alceno Konrad*
Bruna Lima**

C

om a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ocorreu a
ascensão de partidos republicanos regionalizados, cada qual defendendo os
principais interesses de seus estados1. Durante este período, em nível nacional,

ganharam um maior destaque os Partidos Republicanos de São Paulo e de Minas Gerais que se
alternaram na presidência do País, consolidando a República dos Fazendeiros, especialmente da
oligarquia cafeicultora. Num primeiro momento, foram os militares republicanos que assumiram o
Governo Central, com Deodoro da Fonseca, seguido por Floriano Peixoto. Depois, seguiram-se os
políticos civis do bloco liberal conservador, marcado pela força política do Partido Republicano
Paulista (PRP) e do Partido
Republicano Mineiro (PRM).
Na

transição

do

Império para a República, a
situação econômica do Brasil
não

teve

significativas,

mudanças
mas

o

alargamento

capitalista

da

economia

nacional

foi

possibilitado, mesmo que este
capitalismo já encontrasse sua
A Proclamação da República (15/11/1889) obra de Benedito Calixto.

grande crise entre 1892 e 1893,
afetando o café em uma fase
de superprodução. A solução

foi dada pelo primeiro governo oriundo dos grandes fazendeiros, o Governo de Campos Sales
(1898-1902), o qual estabeleceu a busca de solução política para os revezes do encilhamento, através
do acordo do fonding loan, aprofundando a subordinação da economia brasileira com o exterior,

* Professor Associado do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), Doutor em História Social do Trabalho pela UNICAMP.
** Acadêmica do PPGH da UFSM, nível de mestrado.
1
Rodrigo Patto Sá Motta caracterizou a República como uma forma de reação ao centralismo do Estado Imperial.
Este mesmo autor também salientou a difusão da ideia de federalismo, na qual os estados seriam autônomos e
independentes do governo federal tal como havia ocorrido nos Estados Unidos, quando suas ex-colônias inglesas se
tornaram em uma nação. Cf. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 49.
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especialmente com o capital inglês. O governo interviu mais uma vez, buscando valorizar o café,
sobretudo em 1906, com o Convênio de Taubaté.
Proclamada a República, como mostrou Helga Piccolo, "era necessário institucionalizá-la".
Em 23 de julho de 1890 foi criado o Regulamento Eleitoral, o qual organizava as eleições para a
Assembleia Constituinte Nacional, sendo que as eleições no Rio Grande do Sul se realizaram em 15
de setembro, quando o Estado obteve uma representação de dezesseis constituintes para a Carta
proclamada em 24 de fevereiro de 1891 (PICCOLO, 1996, p. 16).
Alguns dos principais elementos da nova Constituição, a de 1891, também precisam ser
destacados. Entre eles, a inspiração na organização política norte-americana e a abolição das
principais instituições monárquicas, entre elas o Poder Moderador, o Conselho de Estado e a
vitaliciedade do Senado. Além disso, também passou a ser introduzido o sistema de governo
presidencialista, no qual "o presidente da República, chefe do Poder Executivo, passou a ser eleito
pelo voto direto para um mandato de quatro anos, sem direito à reeleição. Tinham direito a voto
todos os homens alfabetizados maiores de 21 anos" (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CPDOC.
Constituição de 1891, documento eletrônico). Somado a isso, o Poder Legislativo era exercido pelo
Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, enquanto o poder
dos estados (antigas províncias) foi significativamente ampliado com a introdução do princípio
federalista.
Com a nova legislação, os estados passaram a organizar-se com leis próprias, desde que
respeitando os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Na Primeira República, seus
governantes, denominados presidentes estaduais, passaram a ser eleitos também pelo voto direto,
enquanto o catolicismo foi abolido como religião oficial, através da separação entre o Estado e a
Igreja, cuja unidade era antes fixada pela antiga Constituição Imperial. (FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS. CPDOC. Constituição de 1891, documento eletrônico)
Um dos fenômenos políticos mais característicos da Primeira República brasileira foi o
"coronelismo", expressão de uma classe proprietária agrária e aburguesada que estabelecia um
sistema eleitoral elitista e uma força política e militar, cuja grande marca era o "voto a cabresto", as
constantes fraudes eleitorais e o aprofundamento da ideologia do favor. Por sua vez, o impulso
industrial iniciado ainda no Segundo Império foi acelerado com novas políticas de aumento do
mercado interno, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) (KONRAD; RAMOS,
1988, p. 28-29), possibilitando que, ainda em 1928, a renda industrial ultrapasse a renda agrícola.
(CARONE, 1976, p. 159).
No Rio Grande do Sul a chegada dos republicanos no poder, em 1889, não foi aceita de
forma tão passiva (TRINDADE; NOLL, 1991). Isso se deveu, em grande medida, não só pela atuação
política dos liberais durante o Império, como também pela condição econômica dos mesmos ao
manter latifúndios nas áreas fronteiriças. Além disso, eles "haviam se identificado com a opinião
pública, ao longo das décadas de 1860 a 1880, como opositores do poder central, críticos da
centralização imperial, da política intervencionista dos Presidentes da Província associadas aos
conservadores, ao poder moderador" (TRINDADE; NOLL, 1991, p. 40-41) e também se
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apresentavam "como herdeiros do republicanismo farroupilha de 1835" (TRINDADE; NOLL, 1991,
p. 41).
Mesmo assim, como demostrou Hélgio Trindade, a composição política do Congresso
Constituinte, e da Primeira Legislatura Republicana (1891-1892) estabeleceu "o início da dominação
castilhista no Rio Grande do Sul", através de eleição efetuada em maio de 1891, a qual elegeu
integralmente a chapa republicana, cujo Congresso Constituinte realizou sua primeira sessão
preparatória em 17 de junho do mesmo ano. Além disso, também foi organizada a comissão
encarregada de elaborar o projeto da Constituição, que era composta por Ramiro Fortes de
Barcellos, Joaquim Francisco de Assis Brasil e Júlio Prates de Castilhos. Mas foi Júlio de Castilhos
seu verdadeiro autor, oferecendo ao exame da Assembleia do Estado (TRINDADE, 1980, p. 23-24).
Dentro deste contexto, a atuação de dois partidos políticos no Rio Grande do Sul pode ser
destacada, o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), fundado em 1882, com princípios de
cunho positivistas. Este partido primava essencialmente pelo Estado e pela ordem social e esteve no
poder entre os anos de 1891-1930. Este mesmo chegou ao poder não dispondo de uma significativa
força política, devido ao espaço
que os liberais ocupavam, no
entanto, o mesmo

utilizou

práticas, como o próprio exílio
de

membros

Partido

do

Liberal

anterior
para

se

fortalecer politicamente.
Além
fraude

e

a

republicana
aliadas

do

exílio,

propaganda

gaúcha

dos

a

foram

republicanos.

Segundo Hélgio Trindade e
Maria Isabel Noll (2005, p. 16),
esta última, inclusive, ganhou
"um impulso suplementar com
a criação de um jornal diário
a Federação
participará

em 1884, que
ativamente

da

campanha abolicionista e terá
um desempenho fundamental
Império".

Para

os

autores,

"como porta-voz dos interesses
Júlio de Castilhos fará uso do

Primeira página de A Federação, ano VIII, n. 2, 2 jan. 1891
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jornalismo ininterruptamente na sua luta pela implantação da República e para a adoção de suas
ideias positivistas".

Entre as principais lideranças políticas deste partido, estavam:
Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Oswaldo Aranha, Ramiro
Barcelos, Venâncio Aires, Pinheiro Machado e Getúlio
Vargas.

Júlio de Castilhos

Em oposição ao PRR, havia o Partido Federalista do Rio Grande do Sul (PFR) 2, fundado
em 1892 por Gaspar Silveira Martins. Entre as principais propostas, este partido defendia o
federalismo e o parlamentarismo, além da revisão da Constituição do Rio Grande Sul, de 1891.
Entre as suas principais lideranças estavam: Gaspar Silveira Martins, Assis Brasil (ex-PRR), Raul
Pilla, Gumercindo Saraiva e João
Nunes da Silva Tavares.
No Rio Grande do Sul, as
disputas políticas entre estes dois
partidos provocaram a Revolução
Federalista, em 1893 e a Revolução de
1923, ambas expressões de graves
crises econômicas, sobretudo entre os
pecuaristas.

Na

primeira,

essencialmente, o Partido Federalista,
que reunia uma maioria de liberaisconservadores,

almejava

Gaspar Silveira Martins e Assis Brasil

derrubar

Júlio de Castilhos, da presidência do
Estado, além de lutar por uma maior autonomia do Rio Grande do Sul em relação à República. A
Revolução Federalista perdurou por dois anos e tomou proporções de uma guerra civil, devido ao
2

Informações mais detalhadas a respeito do histórico, do programa e das normas de ação política dos dois partidos
mencionados podem ser obtidas em: OSÓRIO, Joaquim Luís. Partidos Políticos no Rio Grande do Sul Período
Republicano. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 1992.
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grande número de mortes e também pela prática da "degola". A mesma também se estendeu até os
estados de Santa Catarina e Paraná.

Revolução Federalista: Adão Latorre e a degola

Este processo de legitimação do sistema político autoritário, termos dados por Hélgio
Trindade, durante a Primeira República Gaúcha (1889-1930), foi "apoiado num partido republicano
dominante", por um lado, "numa atmosfera de contínua luta política, parlamentar ou
revolucionária; tendo, por outro lado, uma oposição liberal organizada", através da "contestação
insurre
pouco penetra na cidadela parlamentar formando a combativa representação federalista e, mais
tarde, libertadora", com uma singularidade diante das outras experiências republicanas regionais
(TRINDADE, 1980, p.15). Esta oposição liberal e conservadora havia tido sua hegemonia política no
Governo de Dom Pedro II, sendo "liderados pelo carismático senador Gaspar Silveira Martins [...]
um dos principais líderes do Império" e que"entregara o governo da província sulina nove dias antes
do golpe republicano". Tanto era sua hegemonia que, conforme Mário Maestri (2001), nas eleições
provinciais de 1889, o Partido Liberal, que representava os interesses dos grandes criadores da
Campanha, fez vinte e cinco deputados, enquanto o Conservador, um, e o Partido Republicano
(criado no Rio Grande do Sul em 1882), nenhum.
Júlio de Castilhos permaneceu no governo e na presidência do partido por doze anos, até a
sua morte, em 1903. Porém, o PRR se manteve no poder sob o comando de Borges de Medeiros,
que ocupou os mesmos cargos e manteve as mesmas perspectivas de seu antecessor, estabelecendo o
coronelismo, que Loiva Otero Félix entendeu como "um fator de legitimação do sistema políticoautoritário do castilhismo-borgismo", instalando "uma máquina própria de controle político, de
modo a consolidar-se no poder". Principalmente com o borgismo impõe-se nos municípios, os
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"potentados locais", através de "bem montado aparato policial repressivo", junto com os
"mecanismos de cooptação política, integrando os coronéis à estrutura partidária local" e exercendo
papel de intermediário junto ao Governo Estadual (FÉLIX, 1996, p. 191). Esta estrutura de poder
ainda garantia uma maioria na Assembleia de Representantes do Rio Grande do Sul, como se
chamava então a Assembleia Legislativa.
Mas, como explicou Mário Maestri (2001, p.43, 47), o "castilhismo-borgismo" não
significou apenas o encastelamento do governo devido à violência, à fraude eleitoral, à cooptação
política de um homem ou de grupos. Para Maestri, "o programa republicano abria espaços
significativamente maiores de expressão e realização social, ainda que subalternizados, às classes
plebéias e operárias", pois a diversificação produtiva atendia o mercado de trabalho, sendo que "a
correspondia às exigências da nova realidade regional, permitindo concessões sociais, ainda que
fossem limitadas". Assim, expressou "a essência
elitista e de seu programa pró-capitalista de
´progresso na ordem'".
Nesse

sentido,

a

ocorrência

da

Revolução de 1923 foi iniciada depois da
reeleição de Borges de Medeiros, em 1922,
quando, apesar das alianças políticas feitas
pelos liberais, junto a outros setores da
sociedade que estavam descontentes com a
situação do Estado e com a política do governo,
não foram suficientes para combater a fraude
eleitoral que reelegeu Borges de Medeiros. Com
isso, iniciou-se o conflito armado, que tinha
Assis Brasil como principal liderança política e
o apoio de parte da sociedade gaúcha.
O conflito teve seu fim com o "Pacto
das Pedras Altas", que entre outras tratativas,
permitiu a permanência de Borges de Medeiros
no poder até 1928. Ainda em 15 de janeiro de
1924, sob a
Borges de Medeiros

liderança

de Assis Brasil,

federalistas e republicanos históricos criaram a
Aliança Libertadora, transformando-se em

Partido Libertador (PL), em março de 1928, em encontro ocorrido em Bagé, representando "os
interesses dos grandes criadores sul-rio-grandenses, da Campanha e do Planalto" (MAESTRI, 2001,
p. 119).
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Como sucessor de Borges de Medeiros na presidência do Estado, entrou em cena Getúlio
Vargas, ex-Ministro da Fazenda do Governo Washington Luís (1926-1930), agora era eleito pela
unidade da Frente Única Gaúcha (FUG), coligando governo e oposição, o PRR com o agora Partido
Libertador (PL), base política da Aliança Liberal (AL) que colocaria o próprio Vargas como
candidato à Presidência nas eleições nacionais de 1930.
Ao encerrar-se a Primeira República no Rio Grande do Sul, como bem evidenciou Sandra
Pesavento (1980, p. 296. Grifos da autora), a nova configuração do Estado Rio-Grandense tinha
uma nova marca com Getúlio Vargas. Para a historiadora, seu governo "caracterizou-se pela
preocupação em promover a sindicalização e o cooperativismo sob o patrocínio do Estado,
estendendo a mão à pecuária gaúcha mesmo que isso representasse um recuo da herança positivista
do PRR". Com isso, "Vargas preparava o caminho para a união política que pretendia realizar".
Por sua vez, como disse Hélgio Trindade (1980, p. 231), ao estudar o Poder Legislativo
naquela conjuntura, "antes que o decreto do 'Governo Provisório' dissolvesse o Congresso Nacional
e as Assembleias Estaduais, ressoa em coro [...] a exaltação do movimento revolucionário: o
processo de 30 já estava em marcha e os representantes republicanos e libertadores teciam glórias ao
momento revolucionário". Terminava assim a história da Assembleia de Representantes. No seu
renascimento, durante os anos 1930, ela já se chamaria Assembleia Legislativa, nome que a
acompanha até a atualidade.

─ 61 ─

Eleições 5 de maio de 1891
População rescenseada no RS em 1890: 897.455 habitantes (IBGE)

Instalação da Assembleia dos Representantes: 26/ 09/ 1891

L
e
g
i
s
l
a
t
u
r
a

Partido Republicano Rio-grandense

25

Alencastro Carneiro da Fontoura

28.863

Alfredo Clemente Pinto

28.789

Alvaro Baptista

28.903

Antonio Antunes Ribas

28.963

Antonio Soares de Barcellos

28.910

Apparicio Mariense da Silva

28.871

Arthur Homem de Carvalho

28.887

Aureliano Pinto Barbosa

28.886

Caetano Ignacio da Silva

28.893

Candido Machado da Silveira

28.854

Carlos Barbosa Gonçalves

28.987

Carlos Thompson Flôres

28.891

Epaminondas Piratinino d'Almeida

28.897

Evaristo T. do Amaral Jr.

28.831

FernandoLuiz Osorio

28.994

Fernando Setembrino de Carvalho

28.916

Francisco de Paula Alencastro

28.793

Francisco de Paula Lacerda d'Almeida

28.759

Francisco Gonçalves de Miranda

28.812

Frederico Bastos

28.894

Gervasio Alves Pereira

28.928

Gervasio Lucas Annes

28.827

Heraclito Americano d'Oliveira

28.849

Ismael Simões Lopes

28.873

João Abbott

28.890

João Pinto da Fonseca Guimarães

28.866

João Steenhagen

28.801

José Carlos Pinto

28.867

José Gabriel da Silva Lima

28.785

José Nunes de Castro

28.764

Julio de Mendonça Moreira

28.868

Luiz Carlos Massot

28.845

Luiz Englert

28.793

Lybio Vinhas

28.882

Lydio Purpurario dos Santos Costa

28.856

Marçal Pereira d'Escobar

28.875

Manoel Theophilo Barreto Vianna

28.764

Manoel Vicente do Amaral

28.890

Protásio Antonio Alves

28.917

Salustiano Orlando d'Araujo Costa

28.849

Tristão de Oliveira Torres

28.895

Vasco Pinto Bandeira

28.847

Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva

28.875

Deputados eleitos mas não exerceram suas funções 1891-1892
Antonio Celso de Campos

28.814

Augusto Martins da Cruz Jobim

28.669

Aureliano de Figueiredo Paz

28.796

João José Pereira Parobé

28.904

Possidonio Mancio da Cunha Jr.

28.908

Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda do Governo Julio
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MESAS DIRETO RAS

Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 19/07/1892 - 1º/08/1892

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Gervasio Alves Pereira (PRR) - Vice-Presidente

Frederico Bastos (PRR)
1º Secretário

José Carlos Pinto (PRR)
2º Secretário

ORDEM DO DIA
procede-se á eleicão das diversas commissões. recolhendo-se 25 cedulas. Eis o resultado d'essa eleição:
Commissão do constituição e poderes: Orlando, 24 votos; João Abbott, 21; Ribas, 21.
Commissão de orçamento: Protasio, Englert e José Gabriel, 22 votos cada um; Aureliano, 21; Barreto Vianna,
20; Vespasiano, 17; João Pinto, 17.
O deputado Caetano usa da palavra, pela ordem, pedindo para que seja contado mais um voto ao deputado João
Pinto, cujo nome, por omissão, deixou de figurar em sua chapa.
Commissão de exame de despezas: Setembrino, 25 votos; Simões Lopes, 23; Caetano, 22; Barcellos e Evaristo, 21
cada um; Steenhagen e Miranda, 20 cada um; Gervasio Annes, 19; Americano, 18.
Commissão de redação: Alfredo Pinto, 22 votos: Massot, 21; Escobar, 16.
Commissão de petições e reclamações: Carlos Flores, 20 votos; Alvaro Baptista e Vasco Bandeira, 17 votos cada
um.
Nada mais havendo a tratar, levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde, lavrando-se esta acta.
O presidente, dr. Gervasio Alves Pereira, O 1° secretario, Frederico Bastos. O 2° secretario, José Carlos Pinto.
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Iniciou-se um novo ciclo da
legislação eleitoral com a
proclamação da República.
O Decreto nº 6, de 19 de
novembro de 1889, do
governo Deodoro, dizia:
"1º Consideram-se eleitores,
para as câmaras gerais,
provinciais e municipais,
todos os cidadãos
brasileiros, no gozo dos seus
direitos civis e políticos, que
souberem ler e escrever; 2º
O Ministério do Interior,
em tempo, expedirá as
Instruções e organizará os
regulamentos para a
qualificação eleitoral".
A constituição de 1891
previa 48 membros para a
composição da primeira
Assembleia dos
Representantes, entretanto
o Projeto de Lei nº 1, artigo
1º, proposto pelo Deputado
Salustiano Orlando
d'Araujo Costa, em 10 de
outubro, reduz o número de
membros para 32.
Nesta Legislatura
permaneceu a maioria dos
Membros Constituintes.
Depois da promulgação da
Constituição houve sessões
ordinárias até a definitiva
Instalação da Assembleia
dos Representantes em 26
de setembro de 1891.

Eleições 20 de nov embro de 1892

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (31/ 12/ 1892-28/ 02/ 1893); (07/ 11/ 189320/ 11/ 1893); (21/ 09/ 1894-20/ 11/ 1894); (09/ 10/ 1895-29/ 11/ 1895);
(19/ 10/ 1896-1º / 12/ 1896)

L
e
g
i
s
l
a
t
u
r
a

Partido Republicano Rio-grandense

26

Alencastro Carneiro da Fontoura

26.030

Alvaro Baptista

24.818

Antonio Adolpho de Alencastro

25.997

Antonio Pedro Caminha

25.761

Antonio Soares de Barcellos

26.130

Arthur Homem de Carvalho

26.130

Arthur Lara Ulrich

25.910

Arthur Pinto da Rocha

26.136

Dartagnan Baptista Tubino

26.091

Evaristo Teixeira do Amaral Jr.

26.134

Firmino de Paula e Silva

26.132

Francisco d'Oliveira Neves

26.126

Frederico Bastos

26.137

Gervasio Lucas Annes

26.078

Ismael Simões Lopes

26.130

Jacob Kraeff Filho

25.897

João Pinto da Fonseca Guimarães

26.129

João Py Crespo

25.839

Joaquim Thomaz dos Santos Silva Filho

26.122

José Bento Porto

25.868

José Carlos Pinto

26.125

José Gonçalves d'Almeida

26.124

José Romaguera da C. Corrêa

26.135

Lauro Domingues Prates

26.123

Luiz Carlos Massot

25.682

Luiz Englert

25614

Manoel Py

26.115

Manoel Theophilo Barreto Vianna

26.010

Marçal Pereira de Escobar

25.201

Pedro Gonçalves Moacyr

26.142

Protásio Antonio Alves

26.136

Vasco Pinto Bandeira

26.091
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MESAS DIRETO RAS
Mandato da Mesa: 31/12/1892 - 28/02/1893
Composição do
Parlamento:
32 membros

Protásio Antonio Alves (PRR) - Presidente

Antônio Soares Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Arthur Homem de Carvalho (PRR)
1º Secretário

Vasco Pinto Bandeira (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 07/11/1893 - 20/11/1893

Protásio Antonio Alves (PRR) - Presidente

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

Luiz Carlos Massot (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 21/09/1894 - 20/11/1894

Em 1894, Prudente de
Morais é eleito Presidente
do Brasil através do voto
direto.
Em 1892, na sessão
extraordinária, de 19 de
junho a 1º de agosto,
embora fosse eleito
presidente o Sr. Carlos
Barbosa Gonçalves, ele
não compareceu a
nenhuma sessão, tendo
presidido interinamente
as sessões os Srs.
GERVASIO ALVES, vicepresidente, e, na ausência
deste, o Sr. FREDERICO
BASTOS, 1º- secretário.
Em 1893, durante a sessão
ordinária da Assembleia
dos Representantes, de 31
de dezembro de 1892 a 28
de fevereiro de 1893,
tomou posse, como
Presidente eleito do
Estado, retornando ao
governo após um período
histórico conturbado,
Julio de Castilhos. A
sessão solene de posse foi
no dia 25 de janeiro.
Início da Revolta Armada
no Rio de Janeiro, em
1893.

Protásio Antonio Alves (PRR) - Presidente

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 09/10/1895 - 29/11/1895

Protásio Antonio Alves (PRR) - Presidente

José Carlos Pinto (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 19/10/1896 - 1º/12/1896

Protásio Antonio Alves (PRR) - Presidente

José Carlos Pinto (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário
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Em 1896, houve 26
sessões preparatórias à
instalação da sessão
ordinária da Assembleia
dos Representantes. Esse
número elevado de
sessões preparatórias foi
devido à falta de quorum
(número de presentes,
necessário para
funcionar).

Mensagem do Presidente do Estado, Júlio de Castilhos, à Assembleia Legislativa
Fonte: Hemeroteca Digital - Biblioteca Nacional

Revolução Federalista - 1893 - Trincheiras em Bagé, RS
Fonte: Acervo do Memorial ALRS
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Reprodução Jornal Zero Hora, 24 abr. 1993
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Eleições 27 de fev ereiro de 1897

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (27/ 09/ 1897-24/ 11/ 1897); (23/ 09/ 189823/ 11/ 1898); (23/ 09/ 1899-22/ 11/ 1899); (25/ 09/ 1900-23/ 11/ 1900)

L
e
g
i
s
l
a
t
u
r
a

Partido Republicano Rio-grandense

27

Adolpho Martins de Menezes

Alcides de Freitas Cruz

Alencastro Carneiro da Fontoura

Antonio Adolpho da Fontoura Menna Barreto

Antonio Antunes de Araujo

Antonio Carlos Chachá Pereira

Antonio Pedro Caminha

Antonio Soares de Barcellos

Arthur Homem de Carvalho

Diogo Fernandes Alvares Fortuna

Eduardo Enedino Gomes

Evaristo Teixeira do Amaral Jr.

Fabio Barreto Leite

Firmino de Paula e Silva

Francisco de Oliveira Neves

Frederico Bastos

Germano Hasslocher

Gervasio Alves Pereira

Gervasio Lucas Annes

Ildefonso Simões Lopes

Jacob Kraeff Filho

Joaquim Thomaz dos Santos Silva Filho

José Bento Porto

José Gonçalves de Almeida

José Romaguera da C. Correa

Luiz Carlos Massot

Luiz Englert

Luiz Soares dos Santos

Manoel Py

Manoel Theophilo Barreto Vianna

Pedro Affonso Mibielli

Vasco Pinto Bandeira

Aos 25 dias do mes de setembro de 1897 a Comissão
de Constituição e Poderes deu parecer aceitando a
renúncia do mandato do Deputado eleito pelo 2º
Distrito, Antonio Adolpho da Fontoura Menna
Barreto, conforme art. 39 da Constituição do Estado e
mais as determinações do art. 40 do mesmo Estatuto,
considerando vago o lugar do ex-Parlamentar
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MESAS DIRETO RAS

Mandato da Mesa: 29/09/1897 - 24/11/1897

Gervasio Alves Pereira (PRR) - Presidente

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 23/09/1898 - 23/11/1898

Gervasio Alves Pereira (PRR) - Presidente

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 25/09/1900 - 23/11/1900

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Presidente

Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR) - Vice-Presidente
Pedro Affonso Mibielli (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

De acordo com a Lei eleitoral nº 18, de 12 de janeiro de 1897, art. 47, foi definido que o Estado contaria
com cinco distritos eleitorais, constituídos da seguinte forma:
1º Distrito: Porto Alegre (sede), Viamão, Gravatahy, Taquara do Mundo Novo, São Leopoldo, São Sebastião
do Cahy, São João do Monte Negro, Bento Gonçalves e Caxias.
2º Distrito: Cruz Alta (sede), Torres, Conceição do Arroio, Santo Antonio da Patrulha, Vaccaria, Lagôa
Vermelha, Passo Fundo, Soledade, Palmeira, Santo Angelo, São Luiz, São Martinho, Villa-Rica, São Borja,
São Thiago do Boqueirão.
3º Distrito: São Gabriel (sede), Itaquy, Uruguayana, Quarahy, Alegrete, Livramento, Rosario, São Francisco
de Assis, São Vicente, Lavras, Caçapava, São Sepé, Dom Pedrito e Bagé.
4º Distrito: Pelotas (sede), Rio Grande, São José do Norte, Santa Victoria, Jaguarão, Herval, Arroio Grande,
São Lourenço, Cangussú, Cacimbinhas e Piratiny.
5º Distrito: Cachoeira (sede), Dõres do Camaquam, São João de Camaquam, Encruzilhada, São Jeronymo,
Triumpho, Taquary, Estrella, Lageado, Santa Cruz, Santo Amaro, Venancio Ayres, Rio Pardo e Santa Maria.
O primeiro distrito elegia 8 representantes e os demais 6 cada um, totalizando 32 membros.
O representante eleito por mais de u m distrito tinha o direito de optar pelo distrito que desejaria
representar, teria que fazê-lo num prazo de 10 dias depois da verificação dos poderes (art. 50). Não havendo
opção, prevaleceria a eleição do distrito onde o representante teria nascido; na falta desta circunstância, a do
distrito de sua residência; e, na falta de ambas, a do distrito em que o Representante tiver obtido maior
número de votos (art. 50, §1º).
Quando ocorriam vacâncias ou renúncias, a Mesa da Assembleia, ou no intervalo das Sessões, a respectiva
Secretaria dava conhecimento ao Presidente do Estado que providenciava, imediatamente, o seu
preenchimento (Constituição 1891, art. 40)

─ 69 ─

Composição do Parlamento:
32 membros (Lei n.18/1897)
Entre novembro de 1896 e
outubro de 1897 ocorreu a
Guerra de Canudos no
sertão nordestino.
Durante a Velha República,
também chamada de
Primeira República,
prevaleceu um esquema de
poder que ficou conhecido
como"política dos
Governadores", montado
por Campos Salles, eleito
em 1898: o Presidente da
República apoiava os
candidatos indicados pelos
Governadores nas eleições
estaduais e estes davam
suporte ao indicado pelo
Presidente nas eleições
presidenciais.
Coronelismo
O plano dependia da ação
dos coronéis, grandes
proprietários de terras cujo
título derivava de sua
participação na Guarda
Nacional (instituição que
durante o Império
assegurava a ordem
interna). Eles controlavam o
eleitorado regional, faziam a
propaganda dos candidatos
oficiais, fiscalizavam o voto
não secreto dos eleitores e a
apuração.
O Governo central também
controlava a Comissão de
Verificação de Poderes do
Congresso, que era
responsável pelos resultados
eleitorais finais e pela
diplomação dos eleitos.
O trabalho da Comissão de
Verificação de Poderes do
Congresso consistia, na
realidade, em negação da
verdade eleitoral, pois
representava a etapa final de
um processo de
aniquilamento da oposição,
chamado de"degola",
executado durante toda a
República Velha.
(Fonte: TSE)
Em 1897, embora a Sessão
de Instalação da Assembleia
dos Representantes tenha
sido em 27 de setembro, a
Mesa definitiva só foi eleita
em 29 do mesmo mês.
Durante as sessões
preparatórias (iniciadas em
15 de setembro) e até a
eleição da Mesa (29 do
mesmo mês), presidiu a
Assembleia dos
Representantes,
interinamente, o Sr. Coronel
FRANCISCO DE
OLIVEIRA NEVES.
Em 25 de janeiro de 1898,
durante sessão
extraordinária da
Assembleia dos
Representantes, tomou
posse, como Presidente do
Estado, Antonio Augusto
Borges de Medeiros.

Eleições 11 de fev ereiro de 1901
População rescenseada em 1900: 1.149.070 habitantes

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (24/ 09/ 1901-22/ 11/ 1901); (25/ 09/ 190224/ 11/ 1902); (16/ 01/ 1903-25/ 01/ 1903 Sessão Extraord.);
(16/ 10/ 1903-05/ 12/ 1903); (04/ 10/ 1904-03/ 12/ 1904)
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Alcides de Freitas Cruz

Antonio Antunes de Araujo

Antonio Pedro Caminha

Antonio Soares Barcellos

Arlindo da Costa Corrêa Leite

Arthur Homem de Carvalho

Carlos Barbosa Gonçalves

Evaristo Teixeira do Amaral Jr.

Firmino de Paula e Silva

Francisco de Oliveira Neves

Francisco Rodrigues Lima

Frederico Bastos

Ildefonso Simões Lopes

James F. Darcy

João Benicio da Silva

João Simplicio Alves de Carvalho

João Vespucio de Abreu e Silva

Joaquim Thomaz dos Santos Silva Filho

José Bento Porto

José Gonçalves de Almeida

Juvenal Octaviano Miller

Longuinho Saraiva da Costa

Luiz Carlos Massot

Luiz Englert

Manoel Py

Manoel Theophilo Barreto Vianna

Miguel da Cunha Corrêa

Pedro Affonso Mibielli

Ramiro de Oliveira

Salvador Ayres Pinheiro Machado

Sergio Ulrich de Oliveira

Vasco Pinto Bandeira

Waldomiro de Castilho Lima
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Mandato da Mesa: 24/09/1901 - 22/11/1901

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Presidente

Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR) - Vice-Presidente
Pedro Affonso Mibielli (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 25/09/1902 - 24/11/1902

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Presidente

Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR) - Vice-Presidente
Pedro Affonso Mibielli (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 06/10/1903 - 05/12/1903

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Presidente

Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR) - Vice-Presidente
Pedro Affonso Mibielli (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 04/10/1904 - 03/12/1904

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Antonio Soares de Barcellos (PRR) - Vice-Presidente
Evaristo Teixeira do Amaral Jr. (PRR)
1º Secretário

José Gonçalves de Almeida (PRR)
2º Secretário
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Composição do
Parlamento: 32 membros
Em janeiro de 1903, a
Assembleia dos
Representantes reuniu-se
extraordinariamente para
apurar à eleição para
presidência do Estado e dar
posse ao vencedor Borges
de Medeiros. O Presidente
da Assembleia, no termos
do regimento interno, seria
o mesmo eleito em 1902,
Antonio Soares Barcellos.
Na ausência deste presidiu
as sessões o Vice-Presidente
EVARISTO TEIXEIRA DO
AMARAL.
No dia 24 de outubro de
1903 ocorreu a morte de
Júlio de Castilhos
Em 1904, presidiu as sessões
preparatórias, na ausência
do Presidente eleito em
1903, o Sr. EVARISTO
TEIXEIRA DO AMARAL,
vice presidente.
Revolta da Vacina (1904)
no Rio de Janeiro, contra a
campanha de vacinação
obrigatória imposta pelo
governo.

Eleições 28 de fev ereiro de 1905

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (25/ 09/ 1905-20/ 11/ 1905); (08/ 10/ 190608/ 12/ 1906); (26/ 09/ 1907-30/ 11/ 1907); (1º / 10/ 1908-10/ 12/ 1908);
(15/ 01/ 1908-25/ 01/ 1908 Sessão Extraord.)
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29
Alcides de Freitas Cruz

Antonio Antunes de Araujo

Antonio Pedro Caminha

Arlindo da Costa Corrêa Leite

Arno Philipp

Avelino Paim

Balthazar Patricio de Bem

Braulio de Oliveira

Carlos Barbosa Gonçalves

Domingos Martins Pereira e Souza

Emilio Guilayn

Euclydes Egydio de Souza Aranha

Evaristo Teixeira do Amaral

Francisco Flores da Cunha

Gervasio Lucas Annes

João Benicio da Silva

João Simplicio Alves de Carvalho

João Vespucio de Abreu e Silva

Joaquim Luiz Osório

Joaquim Thomaz dos Santos e Silva Filho

José Gabriel da Silva Lima

José Gonçalves Chaves

José Gonçalves de Almeida

José Romaguera da C. Corrêa

Julio Garcia Trois

Longuinho Saraiva da Costa

Luiz Englert

Manoel Py

Manoel Theophilo Barreto Vianna

Olavo Franco de Godoy

Salvador Ayres Pinheiro Machado

Sergio Ulrich de Oliveira

Vasco Pinto Bandeira

Verissimo Dias de Castro

Waldomiro de Castilho Lima

Francisco Flores da Cunha renunciou em 1905
Arlindo da Costa Corrêa renunciou (A Federação,
n. 295, 21/12/1905). Procedeu-se novas eleições a 30
de dezembro, sendo indicado o nome de Alcides de

Freitas Cruz
Em 23 de outubro de 1906, o deputado Romaguera
da Cunha Corrêa renunciou ao mandato

Longuinho Saraiva assumiu como Intendente
municipal de Dom Pedrito em setembro de 1908

Notas de Falecimentos:

Julio Garcia Trois em 09/08/1906
Verissimo Dias de Castro em 05/11/1906
Na sessão de 29 de outubro de 1907 é anunciado o
falecimento, em Pelotas, de José Gonçalves Chaves
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Mandato da Mesa: 25/09/1905 - 20/11/1905

Composição do Parlamento:
32 membros
Carlos Barbosa Gonçalves
assume a Presidência do
Estado em 1908

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Manoel Py (PRR) - Vice-Presidente
Joaquim Thomaz dos Santos e Silva Filho (PRR)
1º Secretário

Waldomiro de Castilho Lima (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 08/10/1906 - 08/12/1906

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Manoel Py (PRR) - Vice-Presidente
Joaquim Thomaz dos Santos e Silva Filho (PRR)
1º Secretário

Waldomiro de Castilho Lima (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 26/09/1907 - 30/11/1907

Em 1905, presidiu
interinamente todas as
sessões, na ausência do
presidente e do VicePresidente eleito em 1904, o
1º Secretário, EVARISTO
TEIXEIRA DO AMARAL.
Em 1906, houve 18 sessões
preparatórias à Instalação da
Assembleia dos
Representantes. Presidiu-as,
na ausência do Presidente
eleito em 1905, o Sr.
MANOEL PY, VicePresidente.
Em 1907, as sessões
preparatórias à instalação da
Assembleia dos
Representantes foram
presididas, na ausência do
Presidente eleito em 1906,
pelo Sr. MANOEL PY, VicePresidente. O Presidente
reeleito foi o Sr. Carlos
Barbosa Gonçalves, que não
compareceu a nenhuma
sessão. Presidiu a quase
totalidade das sessões o Sr.
MANOEL PY, VicePresidente e, nas poucas
ausências deste, o Sr.
VASCO PINTO
BANDEIRA, 1º Secretário.
Também em 1907 ocorreu
greve geral em São Paulo.

Carlos Barbosa Gonçalves (PRR) - Presidente

Manoel Py (PRR) - Vice-Presidente
Vasco Pinto Bandeira (PRR)
1º Secretário

Waldomiro de Castilho Lima (PRR)
2º Secretário

Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 15/01/1908 - 25/01/1908

Manoel Py (PRR) - Presidente
Vasco Pinto Bandeira (PRR)
1º Secretário

Waldomiro de Castilho Lima (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 1º/10/1908 - 10/12/1908

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Manoel Py (PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

Waldomiro de Castilho Lima (PRR)
2º Secretário
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Em 1908, a Assembleia dos
Representantes foi
convocada
extraordinariamente para
apurar a eleição e dar posse
ao Presidente eleito do
Estado, Sr. Carlos Barbosa
Gonçalves (25 de janeiro). A
sessão extraordinária foi
presidida pelo Sr. MANOEL
PY

Líderes do PRR - Borges de Medeiros, chefe do Partido Republicano Rio-grandense, com estudantes do bloco Acadêmico Positivista para
obter apoio ao seu candidato, Carlos Barbosa Gonçalves. 1907
Sentados (esquerda para direita): Arsenio Gusmão, Borges de Medeiros e Cel. Isidoro Neves da Fontoura.
De pé (esquerda para direita): Manuel Gomes Pereira, João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, Aurélio Porto, Carlos Barbosa
Gonçalves, Odon Cavalcanti, Jacinto Goobi, Pereira da Cunha, Firmino Neto, Getúlio Dornelles Vargas, Olímpio Leal e Rodrigues Mota
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Jornal A Federação, 11 de outubro de 1905
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Jornal A Federação, 16 set. 1905, p.1

Jornal A Federação, 5 out. 1905, p.2

Jornal A Federação, 13 out. 1905, p.2

Retrato de Júlio de Castilhos, em óleo sobre tela, exposto com
distinção no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha
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Jornal A Federação, 24 de janeiro de 1913 que noticia a inauguração do Monumento a Júlio de Castilhos, localizado na Praça Mal. Deodoro,
centro histórico de Porto Alegre -RS
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Eleições 29 de março de 1909

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (20/ 09/ 1909-29/ 11/ 1909); (20/ 09/ 191020/ 11/ 1910); (22/ 09/ 1911-22/ 11/ 1911); (24/ 09/ 1912-23/ 11/ 1912);
(15/ 01/ 1913-25/ 01/ 1913 Sessão Extraord.)

30

Alcides de Freitas Cruz

10.061

5º Distrito

Antonio Soares de Barcellos

17.757

1º Distrito

9.945

2º Distrito

Arlindo de Freitas Leal

10.134

5º Distrito

Armenio de Oliveira Jouvin

17.782

1º Distrito

Arno Philipp

17.435

1º Distrito

Domingos Martins Pereira e Souza

17.724

1º Distrito

Emilio Guilayn

5.925

3º Distrito

Firmino Paim Filho

10.232

2º Distrito

Francisco da Cunha Ramos

4.949

4º Distrito

Francisco Flores da Cunha

10.163

5º Distrito

Galdino Santiago

5.950

3º Distrito

Getulio Dornelles Vargas

10.153

5º Distrito

João Benicio da Silva

6.001

3º Distrito

5.357

4º Distrito

João José Pereira Parobé

5.275

4º Distrito

João Simplicio Alves de Carvalho

17.535

1º Distrito

Joaquim Luiz Osório

5.438

4º Distrito

Joaquim Thomaz dos Santos e
Silva Filho

10.086

5º Distrito

José Antonio Flores da Cunha

5.293

4º Distrito

José Gonçalves de Almeida

5.282

4º Distrito

José Octavio Gonçalves

6.016

3º Distrito

José Penna de Moraes

9.931

2º Distrito

Ildefonso Soares Pinto

10.843

1º Distrito

Luiz Englert

17.527

1º Distrito

Manoel de Freitas Valle Filho

6.037

3º Distrito

Manoel Theophilo Barreto Vianna

10.190

5º Distrito

Marcos Alencastro de Andrade

18.252

1º Distrito

Nicolau de Araujo Vergueiro

10.094

2º Distrito

Octavio Francisco da Rocha

17.768

1º Distrito

Salvador Ayres Pinheiro Machado

10.019

2º Distrito

Sergio Ulrich de Oliveira

6.024

3º Distrito

5.332

4º Distrito

Virgilino José da Porciuncula Jr.

4.949

4º Distrito

10.068

2º Distrito
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Partido Republicano Rio-grandense

Antonio Soares de Barros

João Jacintho de Mendonça

Trajano Augusto Lopes

Waldomiro de Castilho Lima

Notas de Falecimentos:

Domingos Martins Pereira e Souza em 6 de agosto de
1910
Falecimento de Germano Hasslocher, então deputado
federal, anunciado na sessão de 23 de setembro de 1911
pelo deputado Arno Philipp
Divulgado no Jornal A Federação o falecimento de João
Jacintho de Mendonça em 7 de outubro de 1911

Cunha Ramos, Ildefonso Pinto e Virgilino
Porciuncula foram eleitos em 15/08/1912, por
vacância na Assembleia dos Representantes

Falecimentos de Trajano Lopes (09/03/1912) e João
Jacintho de Mendonça (07/10/1911)
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Mandato da Mesa: 20/09/1909 - 29/11/1909

Composição do
Parlamento: 32 membros
Revolta da Chibata (1910),
contra as punições físicas
que os marinheiros sofriam.

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

José Penna de Moraes (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 20/09/1910 - 20/11/1910

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

José Penna de Moraes (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 22/09/1911 - 22/11/1911

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

José Penna de Moraes (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 24/09/1912 - 23/12/1912

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

Ildefonso Soares Pinto (PRR)
2º Secretário

Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 15/01/1913 - 25/01/1913

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

José Penna de Moraes (PRR)
2º Secretário
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Guerrra do Contestado, no
sul do Brasil, entre outubro
de 1912 até agosto de 1916.
Eleição e posse em 1913 do
Presidente do Estado,
Antonio Augusto Borges de
Medeiros
Em janeiro de 1913, a
Assembleia dos
Representantes reuniu-se
extraordinariamente a fim
de apurar a eleição e dar
posse ao presidente eleito
para o quinquênio de 1913
a 1918
Manoel de Freitas Valle
Filho assume a vicepresidência do Estado em 1º
de janeiro de 1910
Inauguração do
Monumento a Julio de
Castilhos (1912)
Finalização da construção
do novo prédio do Arquivo
Público do Estado (1912)
Em 1913, o Presidente do
Estado prorroga a sessão
ordinária da Assembleia até
20/12, tendo em vista
solicitação do presidente da
Casa, Barreto Vianna, para
discussão e votação do
projeto de orçamento

Eleições 20 de agosto de 1913
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Jorge da Silveira Pinto

1.720

Residência

Partido Republicano Rio-grandense

31

Oposição

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (26/ 09/ 1913-20/ 12/ 1913); (28/ 09/ 191428/ 11/ 1914); (30/ 09/ 1915-30/ 11/ 1915); (27/ 09/ 1916-27/ 11/ 1916)

Residência

Alberto Bins

75.751

Porto Alegre

Alberto Roberto Rosa

75.705

Pelotas

Alcides de Freitas Cruz

75.750

Porto Alegre

Alfredo Soares do Nascimento

75.737

Rio Grande

Alvaro Baptista

75.792

Porto Alegre

Antonio Carlos Penafiel

75.757

Porto Alegre

Antonio Chaves Barcellos Filho

54.302

Porto Alegre

Antonio Joaquim Pereira da Silva

54.266

Porto Alegre

Antonio Soares de Barcellos

75.741

Porto Alegre

Arno Philipp

75.729

Porto Alegre

Carlos Cavalcante Mangabeira

75.697

Bagé

Edmundo H. Teltscher Bastian

75.735

Porto Alegre

Emilio Guilayn

75.746

Porto Alegre

Euclydes Bernardino de Moura

54.299

Porto Alegre

Eurybiades Dutra Villa

75.756

Cruz Alta

Eurico Souza Leão Lustosa

75.771

S. Luiz Gonzaga

Euripedes Mostardeiro

75.756

Porto Alegre

Francisco da Cunha Ramos

75.702

Pelotas

Francisco Flores da Cunha

75.744

Quarahy

Frederico Linck

75.743

Porto Alegre

Getulio Dornelles Vargas

76.141

São Borja

Hercules Galló

54.296

Caxias

Ildefonso Soares Pinto

75.732

Porto Alegre

Izidoro Neves da Fontoura

75.727

Cachoeira

Joaquim Mauricio Cardoso

75.785

Porto Alegre

Jorge da Silveira Pinto

1.720

Alegrete

José Fredolino Prunes

75.717

Alegrete

Manoel Theophilo Barreto Vianna

75.745

Porto Alegre

Marcos Alencastro de Andrade

75.910

Porto Alegre

Nicolau de Araujo Vergueiro

75.760

Passo Fundo

Octavio de Avila

75.858

Itaquy

Pellagio Pereira de Almeida

75.744

Porto Alegre

Possidonio M. da Cunha Jr.

75.741

Porto Alegre

Sergio Ulrich de Oliveira

75.696

Uruguayana

Timotheo Pereira da Rosa

75.754

Porto Alegre

Virgilino J. da Porciuncula Jr.

75.706

Rio Grande

Renunciaram nas sessões:

Alfredo Soares do Nascimento (22/09/1913)
Arlindo de Freitas Leal (29/09/1913)
Getulio Dornelles Vargas (06/10/1913)
Izidoro Neves da Fontoura (11/10/1913)

Antonio Chaves Barcellos Filho, Euclydes Bernardino
de Moura, Hercules Galló e Antonio Joaquim Pereira
da Silva eleitos em 14/06/1915, por vacância na Assembleia
dos Representantes

Notas de Falecimentos:

Antonio Soares de Barcellos (03/09/1916)
Alcides de Freitas Cruz (14/03/1916)
João José Pereira Parobé (09/12/1915)

Ildefonso Soares Pinto e Alvaro Baptista
assumem a Câmara Federal em 3 de maio de 1915

Arlindo de Freitas Leal (29/09/1913) - Suplente do
grupo republicano Assume a vaga pela renúncia de
Alfredo Soares do Nascimento pela nomeação a
Intendente Municipal de Rio Grande
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Mandato da Mesa: 26/09/1913 - 20/12/1913

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

Ildefonso Soares Pinto (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 28/09/1914 - 28/11/1914

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

Ildefonso Soares Pinto (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 30/09/1915 - 30/11/1915

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Alcides de Freitas Cruz (PRR)
1º Secretário

Euclydes Bernardino de Moura (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 27/09/1916 - 27/11/1916

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário
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Composição do Parlamento:
32 membros
Nesta eleição, disputaram
quatro candidatos de
oposição, sendo apenas um
eleito.
Era previsto a representação
proporcional de todas as
forças políticas. Os eleitores
votavam em 32 nomes, pois
o Estado se constituiu num
só colégio eleitoral. (Lei n.
153, de 14 de julho de 1913,
arts. 82-83)
A menção sobre suplentes
eleitos é registrado no art.
83, §§ 9º e 10º:
§9º Os candidatos restantes
em cada grupo serão
considerados supplentes e,
como taes, terão direito a
substituir os representantes
do mesmo grupo cujos
logares se tornarem vago em
virtude de
incompatibilidade,
renuncia, morte ou outra
qualquer causa.
§10º A convocação dos
supplentes será feita pelo
presidente do Estado, nos
termos da Constituição, art.
40. (Lei n.153, de 14 de
julho de 1913)
Em 1913 ocorreram várias
constestações quanto a
verificação dos diplomas
com as atas das eleições
gerais dos Deputados.
Em 1915, Moraes
Fernandes, Apulchro
Köelzer e Ignacio
Capistrano Cardoso, por se
considerar suplentes em
virtude das eleições,
impetraram uma ordem
de"habeas-corpus"contra a
decisão da Assembleia de
realizar nova eleição para o
suprimento de quatro vagas.
O superior Tribunal
indeferiu o pedido alegando
que é de competência
exclusiva da Assembleia dos
Representantes a verificação
dos poderes dos seus
Membros: Eetivos e
Suplentes. (Jornal A
Federação)
Em 1916, o Presidente
Wenceslau Brás,
preocupado com a seriedade
do processo eleitoral,
sancionou a Lei nº 3.139,
que entregou ao Poder
Judiciário o preparo do
alistamento eleitoral.
Por confiar ao Judiciário o
papel de principal executor
das leis eleitorais, muitos
percebem nessa atitude o
ponto de partida para a
criação da Justiça Eleitoral,
que só viria a acontecer em
1932. (Fonte: TSE)

Eleições 26 de fev ereiro de 1917

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (20/ 09/ 1917-20/ 11/ 1917); (15/ 01/ 191825/ 01/ 1918 Sessão Extraord.); (26/ 09/ 1918-07/ 12/ 1918);
(29/ 09/ 1919-29/ 11/ 1919); (29/ 09/ 1920-29/ 11/ 1920)

32
Oposição

Catharino Azambuja

6.129

Tupaceretan

Gaspar Saldanha

6.164

Alegrete

José Alves Valença

6.135 Julio de Castilhos

Residência

Partido Republicano Rio-grandense
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Residência

Residência

Alberto Bins

79.599

Porto Alegre

Alberto Roberto Rosa

79.693

Pelotas

Antonio Carlos Penafiel

79.718

Porto Alegre

Antonio Carneiro Monteiro

79.655

Uruguayana

Antonio Chaves Barcellos Filho

79.712

Porto Alegre

Antonio Joaquim Pereira da Silva

79.710

Porto Alegre

Augusto Martins da Cruz Jobim

79.675

Sant'Anna
Livramento

Carlos Cavalcante Mangabeira

79.694

Bagé

Donario Lopes de Almeida

79.727

Porto Alegre

Edmundo H. Teltscher Bastian

79.632

Porto Alegre

Emilio Guilayn

79.684

Pelotas

Eurico Sousa Leão Lustosa

79.695

S. Luiz Gonzaga

Eurybiades Dutra Villa

79.679

Cruz Alta

Francisco da Cunha Ramos

79.700

Pelotas

Francisco Flores da Cunha

79.682

Quarahy

Frederico Linck

79.614

Porto Alegre

Getulio Dornelles Vargas

79.724

São Borja

Horacio Gonçalves Borges

79.693

Cachoeira

Jacob Kroeff Netto

79.591

S. Leopoldo

José Antonio Pereira do Rego

79.695

Rio Pardo

José Fredolino Prunes

79.668

Alegrete

Manoel Theophilo Barreto Vianna

79.755

Porto Alegre

Manoel Vicente do Amaral

79.688

Santa Victoria

Marcos Alencastro de Andrade

79.740

Porto Alegre

Nicolau de Araujo Vergueiro

79.718

Passo Fundo

Pellagio Pereira de Almeida

79.701

Santa Maria

Possidonio Mancio da Cunha Jr.

79.718

Porto Alegre

Sergio Ulrich de Oliveira

79.728

Uruguayana

Virgilino J. da Porciuncula Jr.

79.694

Rio Grande

SUPLENTES POR PARTIDOS
Arno Philipp, suplente da Chapa republicana (PRR) convocado

PRR

por motivo de falecimento, a 9 de outubro de 1917, do coronel
Horacio Gonçalves Borges, que pouco antes havia prestado
compromisso e tomado assento

Arno Philipp
Raphael Escobar
Guilherme Gaelzer Netto

Notas de Falecimentos:

Horacio Gonçalves Borges faleceu em 9 de outubro de 1917
Marcos Alencastro de Andrade faleceu em 18 de maio de 1921. O
parlamentar vinha sendo eleito vice-Presidente da Assembleia dos
Representantes, sucessivamente, desde a Sessão Ordinária de 1908
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Mandato da Mesa: 20/09/1917 - 20/11/1917

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário

Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 15/01/1918 - 25/01/1918

Composição do Parlamento:
32 membros
Em janeiro de 1918, a
Assembleia dos
Representantes reuniu-se
extraordinariamente a fim
de apurar a eleição e dar
posse no dia 25 ao
Presidente eleito para o
quinquênio 1918/1923, Sr.
Antonio Augusto Borges de
Medeiros
Em 25 de novembro de
1918, o Presidente do
Estado, atendendo
solicitação do Presidente da
Assembleia, prorrogou a
sessão ordinária até 10 de
dezembro.
Em 19 de novembro de 1920
é inaugurado o Instituto
Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Sul.

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 26/09/1918 - 07/12/1918

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 29/09/1919 - 29/11/1919

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 29/09/1920 - 29/11/1920

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Marcos Alencastro de Andrade ( PRR) - Vice-Presidente
Francisco da Cunha Ramos (PRR)
1º Secretário

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR)
2º Secretário
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Eleições 20 de fev ereiro de 1921
População rescenseada em 1920: 2.182.713 habitantes

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (22/ 09/ 1921-05/ 12/ 1921); (17/ 10/ 192225/ 01/ 1923); (29/ 11/ 1923-29/ 12/ 1923); (25/ 10/ 1924-30/ 12/ 1924)

33
Oposição

Arthur Caetano da Silva

6.428

Passo Fundo

Gaspar Saldanha

6.679

Alegrete

José Alves Valença

6.339 Julio de Castilhos

Residência

Partido Republicano Rio-grandense
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Residência

Adolpho Luiz Dupont

78.378

Bagé

Antonio Carneiro Monteiro

78.585

Ariosto Pinto

Residência

Alberto Bins

78.317

Porto Alegre

Uruguayana

Antonio Casagrande

78.329

Caxias

78.326

Porto Alegre

Augusto Martins da Cruz Jobim

78.333

Livramento

Balthasar Patricio de Bem

78.356

Cachoeira

Carlos Cavalcante Mangabeira

78.380

Bagé

Donario Lopes de Almeida

78.366

Porto Alegre

Edmundo H. Teltscher Bastian

78.315

Porto Alegre

Firmino Paim Filho

78.351

Vaccaria

Francisco de S. Ribeiro Dantas

78.352

Porto Alegre

Francisco Flores da Cunha

78.343

Livramento

Frederico Linck

78.317

Porto Alegre

Getulio Dornelles Vargas

78.381

São Borja

Jacob Kroeff Netto

78.315

São Leopoldo

João Neves da Fontoura

78.314

Cachoeira

João Ulysses de Carvalho

78.325

São Jeronymo

José Vasconcellos Pinto

78.471

Cruz Alta

José Fredolino Prunes

78.367

Alegrete

Lindolfo Leopoldo Beckel Collor

78.436

Porto Alegre

Manoel Luiz Osório

78.326

Pelotas

Manoel Theophilo Barreto Vianna

78.396

Porto Alegre

Marcos Alencastro de Andrade

78.472

Porto Alegre

Nicolau de Araujo Vergueiro

78.354

Passo Fundo

Pellagio Pereira de Almeida

78.373

Santa Maria

Possidonio Mancio da Cunha Jr.

78.321

Porto Alegre

Victor Russomano

78.349

Pelotas

Virgilino J. da Porciuncula Jr.

78.316

Rio Grande

SUPLENTES POR PARTIDOS
PRR
Arno Philipp
Alberto Roberto Rosa
Emilio Guilayn

Arno Philipp assumiu em 21/09/1921,
por motivo de falecimento a 18 de maio
de 1921 do coronel Marcos Alencastro

de Andrade
Alberto Roberto Rosa, segundo Suplente da
chapa do PRR, convocado a 21/09/1921, em
consequencia do trespasse, a 3 de junho de
1921, na vaga de Antonio Casagrande

Notas de Falecimentos:

Marcos Alencastro de Andrade (18/05/1921)
Antonio Casagrande (03/06/1921)
Alberto Roberto Rosa (28/11/1923)
João Ulysses de Carvalho (05/07/1924)
Edmundo H. Teltscher Bastian (30/07/1924)
Antonio Carneiro Monteiro (09/11/1924)
Balthasar Patricio de Bem (10/11/1924)

Alberto Rosa faleceu em 28/11/1923, em
seu lugar assumiuEmilio Guilayn em
30/11/1923
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Mandato da Mesa: 22/09/1921 - 05/12/1921
Composição do Parlamento:
32 membros
Em 1921, pelo Regimento
Interno, ocorreu a mudança
no número de membros da
Secretaria da Mesa, de dois
para quatro e seus
respectivos suplentes.

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Francisco de Souza Ribeiro Dantas (PRR) - Vice-Presidente

Carlos C. Mangabeira (PRR)
1º Secretário

Firmino Paim Filho (PRR)
2º Secretário

Lindolfo Collor (PRR)
3º Secretário

Victor Russomano (PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 17/10/1922 - 25/01/1923

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Francisco de Souza Ribeiro Dantas (PRR) - Vice-Presidente

Carlos C. Mangabeira (PRR)
1º Secretário

Firmino Paim Filho (PRR)
2º Secretário

Lindolfo Collor (PRR)
3º Secretário

Victor Russomano (PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 29/11/1923 - 29/12/1923

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Em 22 de novembro de
1921, a sessão ordinária foi
prorrogada até 7 de
dezembro, por Decreto do
Presidente do Estado,
atendendo comunicação do
Presidente da Assembleia
dos Representantes sobre a
impossibilidade de ficarem
concluídos os trabalhos
orçamentários.
Deputado Ribeiro Dantas
renuncia o cargo e vicePresidente da Mesa em
14/12/1922.
Em 1922, houve 25 sessões
preparatórias à instalação da
Assembleia dos
Representantes (15/09 a
16/10). Somente na do dia
16 de outubro, houve
número legal para a
Assembleia funcionar. A
instalação deu-se em 17 de
outubro de 1922. No dia 16
de dezembro, o Presidente
do Estado, prorroga, através
de decreto, as sessões da
Assembleia até 25 de janeiro
de 1923. Em razão da
prorrogação, não foi
necessária a convocação
extraordinária para dar
posse ao Presidente eleito do
Estado, para o quinquênio
de 1923 a 1928, Sr. Antonio
Augusto Borges de
Medeiros. A posse ao
Presidente do Estado
ocorreu durante sessão
ordinária, no dia 25 de
janeiro
Revolta dos 18 do Forte de
Copacabana em 1922

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR) - Vice-Presidente

Firmino Paim Filho (PRR)
1º Secretário

Victor Russomano (PRR)
2º Secretário

José Fredolino Prunes (PRR)
3º Secretário

Manoel Luiz Osório
(PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 25/10/1924 - 30/12/1924

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR) - Vice-Presidente

Ariosto Pinto (PRR)
1º Secretário

Victor Russomano (PRR)
2º Secretário

José Fredolino Prunes (PRR)
3º Secretário
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Manoel Luiz Osório
(PRR)
4º Secretário

Em 1923, houve 52 sessões
preparatórias à instalação da
Assembleia dos
Representantes de (15 de
setembro a 28 de
novembro). Só no dia 28 de
novembro, a Assembleia dos
Representantes conseguiu a
presença do número legal
para funcionar.
Em 1924, a Sessão ordinária
foi prorrogada até 31 de
dezembro, por Decreto do
Presidente do Estado

Revolucionários de 1923

Tratado de Pedras Altas assinado no Castelo de Pedras Altas, por Assis Brasil, em 14 de dezembro de 1923

Tratado de Pedras Altas assinado no Palácio Piratini, por Borges de Medeiros, em 15 de dezembro de 1923
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Partido Republicano Rio-grandense

34

Partido
Libertador

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (22/ 09/ 1925-15/ 12/ 1925); (23/ 09/ 192623/ 12/ 1926); (20/ 09/ 1927-20/ 11/ 1927); (09/ 01/ 1928-25/ 01/ 1928 Sessão Extraord.);
(04/ 06/ 1928-05/ 07/ 1928 Sessão Extraord.); (24/ 09/ 1928-20/ 12/ 1928)
Antonio Bittencourt Azambuja

1.310

4º Distrito

Demetrio Mercio Xavier

1.460

5º Distrito

Gaspar Saldanha

260

2º Distrito

Ildefonso Simões Lopes Filho

111

6º Distrito

José Agostinelli

132

3º Distrito

Olympio Duarte

2.067

1º Distrito

Alberto Bins

12.678

2º Distrito

Alvaro Sergio Masera

12.680

2º Distrito

Annibal Lopes Loureiro

12.615

2º Distrito

Ariosto Pinto

22.314

1º Distrito

Armando Victorino Prates

12.649

2º Distrito

Arno Philipp

15.218

4º Distrito

Augusto Martins da Cruz Jobim

13.319

5º Distrito

Aurelio de Lima Py

15.218

4º Distrito

Carlos Silveira Martins Leão

15.859

4º Distrito

Carlos Soares Bento

10.945

3º Distrito

Donario Lopes de Almeida

12.998

6º Distrito

Francisco de S.Ribeiro Dantas

22.297

1º Distrito

Frederico Linck

11.112

3º Distrito

Jacob Kroeff Netto

10.807

3º Distrito

João Lucas de Lima

13.288

5º Distrito

João Neves da Fontoura

22.111

1º Distrito

José Fredolino Prunes

13.142

5º Distrito

José Montaury de Aguiar Leitão

22.592

1º Distrito

Manoel Luiz Osório

13.040

6º Distrito

Manoel Theophilo Barreto Vianna

22.292

1º Distrito

Nicolau de Araujo Vergueiro

15.775

4º Distrito

Possidonio Mancio da Cunha Jr.

11.115

3º Distrito

Sergio Ulrich de Oliveira

13.319

5º Distrito

Victor Azevedo Bastian

12.688

2º Distrito

Victor Russomano

13.002

6º Distrito

Virgilino J. da Porciuncula Jr.

12.999

6º Distrito

Sergio Ulrich de Oliveira renuncia ao

Alberto Bins assume o cargo de

mandato em 1925 assumindo a Secretaria
de Obras Públicas; em seu lugar assume
Firmino Soares de Oliveira em
15/02/1926

intendente municipal de Porto Alegre
para o período de 1928-1932

Gaspar Saldanha renuncia tacitamente
Notas de Falecimentos:

ao mandato em 1925; em seu lugar
assume Flory Azevedo em 15/06/1926

Manoel Theophilo Barreto Vianna
faleceu em 1928
Deputado Alvaro Masera faleceu em
31/10/1928

Cypriano da Costa Ferreira, Joaquim
Mauricio Cardoso e Frederico Carlos
Gomes foram eleitos em 29 de abril de
1928 por motivo, respectivamente, do
falecimento em 1927 do general Manoel
Theophilo Barreto Vianna e renúncias
dos drs. Ariosto Pinto e João Neves da
Fontoura, representantes do 1º Distrito
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Flory de Azevedo (representante do 2º
Distrito, com 8.575 votos) e Firmino
Soares de Oliveira (representante do 5º
Distrito, com 9.536 votos) se elegeram em
15 de fevereiro de 1926 para as vagas em
aberto

Oswaldo Aranha foi eleito em 26 de
dezembro de 1926 para ocupar a vaga do
4º Distrito, com 13.816 votos, em virtude
do falecimento em 30/10/1926 do dr.
Silveira Martins Leão. Posteriormente,
foi eleito para Câmara Federal em
24/02/1927

Othelo Rosa foi eleito em 18 de abril de
1928 em virtude da renúncia do Dr.
Oswaldo Aranha.

MESAS DIRETO RAS

Mandato da Mesa: 22/09/1925 - 15/12/1925

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Sergio Ulrich de Oliveira (PRR) - Vice-Presidente

Victor Russomano (PRR)
1º Secretário

Aurelio de Lima Py (PRR)
2º Secretário

José Fredolino Prunes (PRR)
3º Secretário

Manoel Luiz Osório
(PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 23/09/1926 - 23/12/1926

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Nicolau de Araujo Vergueiro (PRR) - Vice-Presidente

Victor Russomano (PRR)
1º Secretário

Aurelio de Lima Py (PRR)
2º Secretário

José Fredolino Prunes (PRR)
3º Secretário

Manoel Luiz Osório
(PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 20/09/1927 - 20/11/1927

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Nicolau de Araujo Vergueiro (PRR) - Vice-Presidente

Aurelio de Lima Py (PRR)
1º Secretário

João Lucas de Lima (PRR)
2º Secretário

Manoel Luiz Osório (PRR)
3º Secretário

Arno Philipp (PRR)
4º Secretário

Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 05/01/1928 - 25/01/1928

Manoel Theophilo Barreto Vianna (PRR) - Presidente

Aurelio de Lima Py (PRR)
1º Secretário

João Lucas de Lima (PRR)
2º Secretário
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Sessão Extraordinária - Mandato da Mesa: 04/06/1928 - 05/07/1928

Nicolau de Araujo Vergueiro (PRR) - Presidente

Aurelio de Lima Py (PRR)
1º Secretário

João Lucas de Lima (PRR)
2º Secretário

Mandato da Mesa: 24/09/1928 - 20/12/1928

Nicolau de Araujo Vergueiro (PRR) - Presidente

Cypriano da Costa Ferreira (PRR) - Vice-Presidente

Aurelio de Lima Py (PRR)
1º Secretário

João Lucas de Lima (PRR)
2º Secretário

Manoel Luiz Osório (PRR)
3º Secretário

Arno Philipp (PRR)
4º Secretário

Borges de Medeiros decretou e promulgou a Lei 328, de 15 de dezembro de 1924 provocando alterações
no modo de condução das eleições à Assembleia dos Representantes. Dentre elas, o Estado passa a contar
com 6 distritos eleitorais, a saber:
1º Distrito: Porto Alegre (sede), São Leopoldo, São Sebastião do Cahy, Taquara, São Jeronymo,
Triumpho, Taquary, Viamão, Gravatahy, Montenegro, Garibaldi e Bento Gonçalves.
2º Distrito: Cachoeira (sede), Caçapava, São Sepé, Lavras, Santa Maria, Rio Pardo, Santa Cruz, Santo
Amaro, Venancio Ayres, Estrella, Lageado e Encruzilhada.
3º Distrito: Caxias (sede), Antonio Prado, Alfredo Chaves, Prata, Nova Trento, Vaccaria, Bom Jesus, São
Francisco de Paula, Torres, Conceição do Arroio e Santo Antonio da Patrulha.
4º Distrito: Passo Fundo (sede), Cruz Alta, Julio de Castilhos, Ijuhy, São Luiz Gonzaga, Santo Angelo,
Palmeira, Erechim, Lagôa Vermelha, Guaporé, Encantado e Soledade.
5º Distrito: São Gabriel (sede), Bagé, Dom Pedrito, Livramento, Quarahy, Alegrete, Uruguayana, Rosario,
Santiago do Boqueirão, Itaquy, São Borja, São Francisco de Assis, São Vicente e Jaguary.
6º Distrito: Pelotas (sede), Arroio Grande, Cangussú, Herval, Jaguarão, Pinheiro Machado, Piratiny, Rio
Grande, São José do Norte, Santa Victoria do Palmar, São Lourenço, São João de Camaquam e Dôres de
Camaquam.
O primeiro e o segundo distritos elegiam 6 representantes, cada um, e os demais, 5 representantes, cada
um.
Os municípios que fossem criados posteriormente pertenciam ao distrito daquele ou daqueles de que
foram desmembrados. Se compusessem de territórios pertencentes a dois ou mais distritos, fariam parte
daquele em que se achava na sede municipal. (art. 5º)
Na eleição geral da Assembleia, ou quando o número de vagas a ser preenchido no distrito seria de dois
ou mais representantes, o eleitor poderia acumular os seus votos ou parte deles em um candidato,
escrevendo o nome deste tantas vezes quantos os votos que lhe quisesse dar (art. 23º, §5º).
Quando ocorrida alguma vaga, inclusive renúncia, a Mesa da Assembleia, ou no intervalo das Sessões, a
respectiva Secretaria, dava conhecimento ao Presidente do Estado que providenciava para que se
realizasse a nova eleição no prazo máximo de 3 meses, contados do dia da renúncia ou morte. Caso o
Presidente do Estado não o fizesse, a Mesa da Assembleia designava nova eleição em 30 dias contados da
vaga (art. 65).

Composição do Parlamento:
32 membros
Em 1925, decreto do
presidente do Estado, de 21
de novembro, prorrogou a
sessão ordinária da
Assembleia dos
Representantes até 15 de
dezembro, face comunicado
do Presidente da Assembleia
dos Representantes de que
não havia sido possível
discutir o orçamento.
Em 1926, Decreto do
Presidente do Estado, de 22
de novembro, prorroga a
sessão ordinária da
Assembleia dos
Representantes por trinta
dias.
Em 26 de dezembro de
1927, através de decreto da
mesma data, o Presidente do
Estado convoca
extraordinariamente a
Assembleia dos
Representantes, a partir de
05/01/1928, para apurar a
eleição para Presidente e
vice-Presidente do Estado e
para receber a declaração do
Presidente eleito
(juramento).
Em 25 de janeiro de 1928,
durante a sessão
extraordinária da
Assembleia dos
Representantes, o Sr.
Getúlio Dornelles Vargas
prestou juramento como
Presidente eleito do Estado
do Rio Grande do Sul. A
sessão em que Getúlio
prestou juramento teve
como palco o Salão Nobre
da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre,
previamente designado para
funcionar a Assembleia dos
Representantes. A
transferência foi decidida
durante sessão do dia treze
de janeiro, tendo em vista a
incapacidade do edifício da
Assembleia em abrigar o
público convidado e
esperado para o evento.
Em 1928, o Sr. Manoel
Theophilo Barreto Vianna,
que havia sido eleito por 20
anos sucessivamente
Presidente da Assembleia
dos Representantes, faleceu.
Por ocasião da sua última
escolha como Presidente da
Assembleia dos
Representantes, em 20 de
setembro de 1927, o Sr.
Barreto Vianna agradeceu a
confiança mais uma vez nele
depositada e se disse muito
cansado não podendo,
talvez, corresponder à
altura, mas assumiu. Faleceu
após o término da sessão
extraordinária, de janeiro de
1928, que deu posse a
Getúlio, por ele presidida.
Em 1928, as sessões
preparatórias à instalação da
sessão ordinária foram
presididas pelo Sr. Aurélio,
1º secretário e Nicolau
Vergueiro, Vice-Pesidente.
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Bento Soeiro de Souza

17.319

4º Distrito

Dario Centeno Crespo

14.010

6º Distrito

Edgar Luiz Schneider

18.632

1º Distrito

Euclydes Minuano de Moura

14.832

2º Distrito

Luiz Pacheco Prates

16.027

5º Distrito

Sylvio Faria Corrêa

13.232

2º Distrito

Thomaz Cirne Collares

16.659

5º Distrito

Alfredo Soares do Nascimento

14.675

6º Distrito

Antero Moreira Leivas

14.155

6º Distrito

8.121

3º Distrito

Armando Victorino Prates

14.252

2º Distrito

17.954

5º Distrito

Carlos Cavalcante Mangabeira

15.695

4º Distrito

8.122

3º Distrito

Cypriano da Costa Ferreira

20.688

1º Distrito

Firmino Soares de Oliveira

16.611

5º Distrito

Flory Azevedo

16.244

2º Distrito

Francisco de S. Ribeiro Dantas

20.614

1º Distrito

Frederico Carlos Gomes

20.664

1º Distrito

Glycerio Alves

16.039

2º Distrito

Hippolyto Ribeiro Junior

15.063

6º Distrito

8.194

3º Distrito

João Ascanio de M. Tubino

18.152

5º Distrito

João Carlos Machado

21.151

1º Distrito

Joaquim Mauricio Cardoso

21.033

1º Distrito

José Vasconcellos Pinto

16.591

4º Distrito

Nicolau Marx

14.350

2º Distrito

Othelo Rosa

16.252

4º Distrito

Paulo Germano Hasslocher

10.596

3º Distrito

Protasio Dornelles Vargas

15.861

4º Distrito

Raul Jobim Bittencourt

8.148

3º Distrito

Victor Russomano

14.126

6º Distrito

Antonio Marinho Loureiro Chaves
Arnaldo Faria

Partido Republicano Rio-grandense

35

Partido Libertador

Funcionamento da Assembleia dos Representantes: (1º / 10/ 1929-20/ 12/ 1929); (30/ 09/ 193021/ 11/ 1930)

Carlos Soares Bento

Jayme da Costa Pereira

Edgar Luiz Schneider é nomeado, a 8 de

Glycerio Alves renunciou ao mandato

Othelo Rosa renunciou a 12 de abril de

novembro de 1930, Secretário das Obras
Públicas

em 7 de novembro de 1930

1930 e foi novamente eleito, com 15.193
votos, a 6 de setembro do mesmo ano
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MESAS DIRETO RAS

Mandato da Mesa: 1º/10/1929 - 20/12/1929

Composição do Parlamento:
32 membros
Renúncia do VicePresidente do Estado, João
Neves da Fontoura, através
de telegrama enviado ao
Presidente da Assembleia
em 3 de novembro de 1930

Cypriano da Costa Ferreira (PRR) - Presidente

Criação da OAB - Art. 17 do
Decreto n.º 19.408, de
18/11/1930.

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR) - Vice-Presidente

Victor Russomano (PRR)
1º Secretário

Jayme Pereira (PRR)
2º Secretário

Nicolau Marx (PRR)
3º Secretário

Antero Leivas (PRR)
4º Secretário

Mandato da Mesa: 30/09/1930 - 21/11/1930

Cypriano da Costa Ferreira (PRR) - Presidente

Carlos Cavalcante Mangabeira (PRR) - Vice-Presidente

Victor Russomano (PRR)
1º Secretário

4ª

Jayme Pereira (PRR)
2º Secretário

Nicolau Marx (PRR)
3º Secretário

Antero Leivas (PRR)
4º Secretário

Interrupção da Assembleia Legislativa em função da

Revolução de 1930, de 03 de outubro de 1930 a 12 de abril de
1935
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A Revolução de 1930 tinha
como um dos princípios a
moralização do sistema
eleitoral. Um dos primeiros
atos do Governo Provisório
foi a criação de uma
comissão de reforma da
legislação eleitoral, cujo
trabalho resultou no
primeiro Código Eleitoral
do Brasil. (Fonte: TSE)

Líderes da Revolução de 1930
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P O L Í T I C A E P O D E R L E G I S L AT I VO N O R I O G R A N D E
DO SUL REPUBLICANO
PA RT E 2
1930-1945
A SEGUNDA REPÚBLICA
Diorge Alceno Konrad*

C

om o Movimento de 1930 e a chegada ao governo de oposição oligárquica, ocorrida no
dia 24 de outubro, começou o processo mais acentuado de um modelo econômico de
desenvolvimento nacional e autônomo (KONRAD, 1987, p. 38). A crise econômica de

1929 afetara a economia do País como nunca, fazendo com que os preços baixassem de forma brutal,
especialmente o café, com o aumento dos estoques, nosso principal produto de exportação, ao mesmo
tempo em que ocorreu uma retração do mercado, gerando contínuos impasses para a agricultura, a
pecuária e o comércio, aumentando as dívidas (KONRAD, 1988, p. 31).

Manifestação popular em Porto Alegre, durante o Movimento de 1930
Fonte: Caixa 13, negativo em vidro / Memorial do Legislativo

* Professor Associado do Departamento e do PPGH da UFSM de História da UFSM, Doutor em História Social do Trabalho
pela UNICAMP. Esta parte teve a colaboração para sua organização e escolha de fotografias de Bruna Lima, acadêmica do
PPGH da UFSM, nível de mestrado.
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Oswaldo Aranha após a tomada do Quartel da 3ª Região Militar, em Porto Alegre
Fonte: AITA, Carmen e AXT, Günter (orgs.). Oswaldo Aranha: discursos (1916-1931).
Porto Alegre, ALERGS, 1999, p. 330.

Em termos políticos, 1930 tinha dívidas profundas com as reivindicações de moralização das
eleições, uma das principais reivindicações do Movimento Tenentista, o qual marcara a década de 1920,
somando-se aos pleitos de reforma da Constituição de 1889 e da legislação eleitoral vigente e herdada da
Primeira República.

Vargas, partindo de Porto Alegre, em 11 de outubro, e chegando no Rio de Janeiro, no dia 24
Fonte: Caixa 13, negativo em vidro / Memorial do Legislativo
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Getúlio Vargas, ao tomar posse no Palácio do Catete, em 1930

Na conjuntura do Movimento de 1930, enquanto Oswaldo Aranha assumiu a presidência do
Estado do Rio Grande do Sul, em seu lugar, Sinval Saldanha, em 13 de outubro de 1930, foi nomeado
secretário do Interior. Com a ida de Oswaldo Aranha para o Rio de Janeiro, em 27 de outubro, Saldanha
assumiu interinamente a presidência do Estado. Em 04 de novembro, João Neves da Fontoura, que havia
sido eleito vice-presidente do Rio Grande do Sul, em 1928, juntamente com Getúlio Vargas, renunciou ao
cargo. Como Fontoura relatou, após assumir o "Governo Provisório", instituído pelo decreto nº 19.938, de
11 de novembro, Vargas indicou-lhe como seu substituto, o que ele recusou, surgindo, então, o nome de
Flores da Cunha, o qual, em 28 de novembro de 1930, foi empossado como interventor federal no Rio
Grande do Sul1.
Em suas memórias, João Neves afirmou que na campanha da Aliança Liberal passou a ter
divergências com Getúlio, o que o levou a declinar do governo do Rio Grande do Sul, pois sabendo das
dificuldades financeiras do Estado, temia não ter apoio de Getúlio para governar e tirar o Estado da crise
financeira (FONTOURA, 1963, p. 468-480). 1930, por sua vez, levou ao fechamento da Assembleia de
Representantes, em um recesso que duraria quatro anos, concomitantemente com "uma participação ativa
no âmbito nacional das grandes lideranças republicana e libertadora que romperam" com as fronteiras do

1

Flores da Cunha havia combatido contra os libertadores em 1923. Junto com Oswaldo Aranha, comandou o ataque ao
Quartel Geral do Exército, no dia 3 de outubro, em Porto Alegre, a frente de trinta praças da Guarda Civil da capital,
comandada naquele momento pelo capitão Agenor Barcellos Feio. Cf. CAGGIANI, Ivo. Flores da Cunha, pensamento
político. Porto Alegre: Ost, 1993. p. 20. Na tomada do Quartel General, Flores da Cunha trouxe seus filhos e Oswaldo seus
Talaia. Oswaldo Aranha. Porto Alegre: Garatuja/IEL-DAC/SEC, 1976. v. 1, especialmente p. 184-220.
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regionalismo tradicional "da Primeira República, o que não deixará de levar a crises internas" que
moldarão um novo grupo para atuar na vida político-partidária regional" (TRINDADE, 1980, p. 18).

Flores da Cunha e seus filhos durante o Movimento de 1930
Fonte: Pasta Suspensa 128, foto 042, AHRS

Uma das primeiras medidas do "Governo Provisório" foi a criação do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio (MTIC). Getúlio Vargas e outros líderes do novo governo, como Lindolpho Collor,
em constantes discursos e manifestações públicas, reiteravam a máxima de que no Brasil "a questão social
havia deixado de ser caso de polícia". Cumpria-se, assim, parte importante da plataforma eleitoral da
Aliança Liberal, que dentre seus pilares, apresentara a diretriz da harmonia social para a solução
governamental em relação ao problema dos conflitos entre capital e trabalho, tão comuns na época da
Primeira República (KONRAD, 2004, p. 32).
No pós-outubro de 1930, a manutenção da ordem continuou tendo um braço importante para a
sua realização. Não era qualquer polícia, mas uma organização que já vinha sendo desenvolvida durante
muitos anos: a polícia política, com funções preventivas e repressivas, cuja finalidade era impedir as
reações políticas contra a "ordem e a segurança pública" (KONRAD, 2004, p. 140).
Para muitos autores, a "Revolução de 1930" trouxe a "modernidade" para o Brasil. A consolidação
do trabalho livre, urbano e mecanizado, como uma das bases de sustentação econômica, pode aproximar
as conclusões sobre o período pós-1930. Porém, a "modernização", que implica também nos pilares
políticos clássicos da modernidade burguesa, baseados na igualdade de direitos e a democracia
participativa, ainda encontrou dificuldades para criar raízes nesse período (KONRAD, 2004, p. 200-201).
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No dia 11, cumprindo promessa2, Getúlio Vargas decretou a dissolução do Congresso Nacional,
das câmaras estaduais e dos conselhos municipais de todo o País3.
Logo no início de 1932, o Partido Democrático (PD) de São Paulo, rompeu com o "Governo
Provisório", passando a utilizar a tática central da reivindicação da reconstitucionalização do País. Como
desdobramento, no dia 25, na Praça da Sé, um comício pró-Constituinte reuniu aproximadamente cem
mil pessoas no centro da capital paulista. Logo depois, no dia 16 de fevereiro, as classes dominantes
paulistas se reorganizam politicamente, reunindo o PD e o PRP e formando a Frente Única Paulista
(FUP), em oposição ao Governo Federal (KONRAD, 2004, p. 208).
Pressionado pela oposição liberal-conservadora, em 1932, Getúlio assinou o Código Eleitoral e
criou a Justiça Eleitoral, regulando as eleições federais, estaduais e municipais. O Código introduziu o
voto secreto e o voto feminino e o sistema de representação proporcional. A legislação eleitoral, pela
primeira vez, fez referência aos partidos políticos, ainda aceitando a candidatura avulsa.
Em São Paulo, em 22 de maio, após um comício pró-constituinte, na Praça do Patriarca, no
centro da cidade, os integrantes dirigiram-se para a Praça Tiradentes, em frente ao quartel do 1 Batalhão
de Polícia e, depois, para o Quartel General da Força Pública do Estado, fazendo pequenas manifestações.
Na frente do Quartel General, no momento em que um orador, da rua, expunha as aspirações gerais do
movimento, iniciou-se um tiroteio violento, com a chegada da cavalaria da polícia, que dispersou a
multidão a golpes de espada e a tiros. No dia 23, aconteceu outro grande conflito na Praça da República,
próximo ao Clube 3 de Outubro, resultando em vários mortos, entre eles os estudantes: Martins,
Miraguaia, Dráusio e Camargo4 (CARNEIRO, 1999, p. 21).
Enquanto agravava-se a situação entre São Paulo e o Governo Federal, Flores da Cunha, após
várias reuniões com os líderes de Partido Libertador (PL) e do PRR, disse em discurso no Palácio do
Governo que era pela ordem e pela paz, prometendo: "[...] tudo hei da fazer para que a ordem não seja
perturbada; mas se o Rio Grande erradamente se encaminhar para o despenhadeiro, vou para o
despenhadeiro com o Rio Grande"5.

2

3

4

5

Em carta de 7 de outubro de 1930, dirigida para João Neves da Fontoura, Vargas prometia-lhe o governo do estado (João
Neves era seu vice-presidente) se fosse "chamado a assumir o governo do país", afirmando: "[...] um dos meus primeiros
atos será dissolver esse Congresso, que não representa a opinião nacional". Cf. FONTOURA, João Neves. [Carta de Getúlio].
Localização: Fundo Arquivos Particulares Série Documentação Pessoal e Atividades Políticas, Sub-Série Atividades
Partidárias, Caixa 11, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul - AHRS.
O decreto n 19.398, de 11 de novembro de 1930, que instituiu o "Governo Provisório", dissolvia o Congresso e todos os
outros órgãos legislativos ou deliberativos no seu artigo 2. No artigo 5 estava estabelecido que ficavam suspensas as garantias
constitucionais e estavam excluídas as apreciações judiciais dos decretos e atos do "Governo Provisório". No artigo 11 eram
dados os mesmos poderes aos interventores, cargo criado pelo decreto, aos dados ao chefe do "Governo Provisório", no que
se referia aos territórios dos estados. Este decreto pode ser encontrado na pasta contendo a biografia e os decretos em torno
da vida política e pessoal de Sinval Saldanha, no Fundo Arquivos Particulares Sinval Saldanha/Borges de Medeiros, Caixa
02, AHRS. No Rio Grande do Sul, a Assembleia dos Representantes foi dissolvida em 21 de novembro. Cf. a matéria sobre o
fato em Diário de Notícias. Porto Alegre, p.7, 22 nov. 1930. Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa MCSHJC/RS.
Em homenagem aos jovens mortos (Martins, Miraguaia, Dráusio e Camargo), foi criada uma Guarda Paulista, com o nome
de MMDC, marca do Movimento Paulista de 1932, cuja sede de recrutamento foi a Faculdade de Direito. Cf. SANTOS,
Viviane Teresinha dos. Os subversivos das arcadas.
Sou pela ordem e pela paz. DIÁRIO de Notícias. Porto Alegre, p. 4, 26 maio 1932. Localização: Museu de Comunicação
Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS. Em 30 de junho, às vésperas do início do Movimento de São Paulo, Flores da
Cunha assegurou mais uma vez que manteria a ordem no estado. Cf. Política e políticos. O general Flores da Cunha
hipotecou solidariedade ao Governo Provisório. CORREIO do Povo. Porto Alegre, p.7, 1º jul. 1932. Localização: Museu de
Comunicação Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
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Em 25 de fevereiro, um dia depois de Vargas ter assinado o Código Eleitoral, foi empastelado o
jornal Diário Carioca, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, sendo feridos vários linotipistas e jornalistas
(CARNEIRO, 1978, p.134-143)6. A invasão do periódico, havia sido praticada por uma tropa de cinquenta
militares do 1º Grupo de Cavalaria Divisionária, ligados ao Clube 3 de Outubro, uma das principais bases
de sustentação do Governo Vargas, fundado no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1931, e abertamente
contra a reconstitucionalização do País, bandeira que o jornal passara a defender. Maurício Cardoso, o
ministro da Justiça, prometeu punir com rigor os culpados, enquanto Vargas anunciou publicamente que
tomou providências nesse mesmo sentido.
Com este episódio, os libertadores gaúchos iriam romper com o "Governo Provisório", em apoio
aos paulistas. Com o ataque ao jornal, Baptista Luzardo, Chefe de Polícia, Lindolpho Collor, Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio e Maurício Cardoso, Ministro da Justiça, encontraram a justificativa para
deixar o ministério de Vargas. Com eles, saíram João Neves da Fontoura, que era consultor jurídico do
Banco do Brasil e mais alguns aliados. No lugar de Luzardo, assumiu Salgado Filho, que comandava a
polícia política desde 1930. Aos poucos, começou-se a construir o apoio do PL e das lideranças do PRR
aos paulistas. Depois de quarenta anos, em 14 de março, "unidos pelo supremo interesse do País", Assis
Brasil voltava a se aproximar de Borges de Medeiros, em um encontro intermediado por Flores da Cunha.
No dia 26, Assis Brasil saiu do Ministério da Agricultura. Com o início da "Constitucionalista", em 9 de
julho (DEL PICCHIA, 1932)7, esta recebeu o apoio de Borges de Medeiros (KONRAD, 2004, p. 214-215).
No Rio Grande do Sul, mesmo com o rompimento do PRR e do PL8 com o "Governo
Provisório", no início de julho, Flores da Cunha permaneceu em posição dúbia. Defendia a
reconstitucionalização e prometia manter a ordem pública no Estado (SCHNEIDER, 1981, p.157-241)9.
10

Por fim, Flores da Cunha tomou a posição de ficar ao lado de Vargas , após preparar o
movimento conjuntamente com a Frente Única, inclusive distribuindo armas. Sua mudança de posição
teve relação ao acesso a um radiograma, proveniente de São Paulo, no qual Júlio de Mesquita Filho,
diretor de O Estado de São Paulo, sugeriu que Borges de Medeiros assumisse o governo no Rio Grande do
Sul (KONRAD, 2004, p.230).
Após o Movimento de São Paulo de 1932, terminado em outubro, os integrantes do PL e do PRR,
que apoiaram os paulistas, rumaram para o exílio. Borges de Medeiros foi remetido preso para o Rio de
Janeiro, posteriormente recebendo a pena do exílio interno, ao ficar no Recife. Para Flores da Cunha,

6

7
8

9

10

Sobre o empastelamento do Diário Carioca, ver a versão de Batista Luzardo, a partir de debate na Câmara dos Deputados de
16/06/1935. Ver também: Foi empastelado, na noite de 25, no Rio de Janeiro, o Diário Carioca. Correio do Povo. Porto
Alegre, p.3, 27 fev. 1932. MCSHJC/RS.
Sobre uma visão de um integrante do governo paulista, no "calor dos acontecimentos".
O rompimento do PL e do PRR com Vargas, assim como do PD paulista meses antes, tinha entre outras razões, a maior
aproximação do presidente com os "tenentes" do Clube 3 de Outubro, considerados por eles como de esquerda, por serem
contrários à reconstitucionalização do País. João Neves da Fontoura chamava-os de "juventude militar extremista", quando
não de serem comunistas. Ver FONTOURA, João Neves. [Carta para Borges, Pilla e Sinval Saldanha]. Localização: Fundo
Arquivos Particulares - Sinval Saldanha/Borges de Medeiros, Série Secretaria do Interior e Exterior, Caixa 04, AHRS.
Parte da documentação sobre a nova divisão política rio-grandense, em 1932, sobretudo a correspondência trocada entre
Flores e Vargas, Borges e Raul Pilla com João Neves e outros, pode ser encontrada na obra sobre Flores da Cunha de Regina
Portella Schneider.
Em 10 de julho, Flores da Cunha trocou vários telegramas com Vargas. Em um deles afirmou: "Dr. Getúlio Vargas.
Manterei a ordem ou morrerei. Abraços. Flores da Cunha". Ver CUNHA, Flores. [Telegrama à Getúlio Vargas]. Localização:
Arquivo Flores da Cunha, FC 32.01.10, doc. III-42, CPDOC/Fundação Getúlio Vargas - FGV
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manter-se no PRR era impossível. A solução foi criar outro partido, afinado com Getúlio Vargas e o poder
federal. Em 1932, Flores fundou o partido Republicano Liberal (PRL), tornando-se presidente da
Comissão Diretora. Em 15 de novembro, desse mesmo ano, foi lançado o seu manifesto (KONRAD, 2004,
p.109). Como afirma Hélgio Trindade (1980, p. 19), nessa conjuntura, "em que partidos tradicionais (PRR
e PL), acoplados na Frente Única, sofrem as vicissitudes de uma oposição minoritária", se verificará "o
renascimento da Assembleia Rio-Grandense", a qual se tornará "palco de acirrados debates e portadora
dos verdadeiros atributos de uma Assembleia Legislativa", refletindo "amplamente, os conflitos vividos
pela sociedade brasileira pré-Estado Novo".
Uma das reivindicações da Constitucionalista de 1932 era a convocação de uma Assembleia
Nacional Constituinte (ANC), aceita por Vargas e decretada sob nº 22.621 em 1933. A ANC estabeleceu
que, além dos deputados eleitos na forma prescrita pelo Código Eleitoral, outros quarenta seriam eleitos
pelos sindicatos legalmente reconhecidos pelas associações de profissionais liberais e de funcionários
públicos. Consolidava-se a representação classista, aos moldes do corporativismo.
Com o 1 de maio e as eleições à Constituinte de 1933, o governo tomou medidas,
conjuntamente com a polícia, para a manutenção da ordem em todo o País 11. Para a "segurança e
liberdade do eleitorado", quando as mulheres votavam pela primeira vez na história brasileira, o Código
Eleitoral estabelecia que nenhum eleitor podia ser detido, salvo em flagrante delito, cinco dias antes e vinte
e quatro horas depois das eleições, como também estavam proibidos os comícios ou reuniões políticas um
dia antes e um dia depois do 3 de maio. Um dia após as eleições, Flores da Cunha, do gabinete do Palácio,
deu entrevista às sucursais dos jornais cariocas em Porto Alegre, justificando as medidas sobre as cassações
de candidatos e sobre a "liberdade do direito" de voto (KONRAD, 2004, p. 269).
Em 28 de maio de 1934, finalmente, a ANC votou pela anistia e pela restituição dos direitos
políticos aos implicados no Movimento de 1932. No mesmo dia, a ANC possibilitou a eleição
constitucional de Getúlio Vargas. Dois dias depois, a medida era estendida aos interventores (KONRAD,
2004, p. 288-289).
Quando da promulgação da nova Constituição, diante da ANC, Getúlio Vargas fez um longo
discurso criticando a nova Carta e o seu conteúdo liberalizante. Reclamava dos limites dados a ele no
exercício do cargo, os quais seriam entraves para a sua administração, anulando em grande parte a sua
ação e "cerceando-lhe os meios imprescindíveis à manutenção da ordem e ao desenvolvimento nacional".
Para o presidente, esses limites iriam acoroçoar as Forças Armadas "à prática do facciosismo",
subordinando "a coletividade e as massas proletárias e desprotegidas ao bel-prazer das empresas
poderosas", colocando o "indivíduo acima da comunhão"12. De certa forma, procurava demonstrar, na
prática, que os limites colocados pela Constituinte, tanto em relação ao seu poder, como no tocante ao

11

12

Como resultado das eleições para a ANC, a surpresa ocorreu com eleição de Carlota de Queiroz (primeira deputada
mulher), bem como de Álvaro Ventura, militante do Partido Comunista do Brasil (PCB).
Discurso de Getúlio Vargas perante a ANC, Rio de Janeiro, 15 de julho de 1934, 11 folhas. Apud PRESTES, Anita Leocádia.
Tenentismo pós-30: continuidade ou ruptura? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 80. Cf. também o prólogo "As incertezas
da democracia" (CAMARGO, 1989, p. 30), onde se destaca a passagem em que Vargas teria dito, em caráter privado, que ele
seria o "primeiro revisor" daquela Constituição. O discurso de Vargas na ANC pode ser conferido no Arquivo Getúlio
Vargas do CPDOC/FGV, sob nº GV 34.07.15/2.1.
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tratamento das questões referentes à manutenção da ordem política e social, deveriam ser rediscutidos e
recolocados em pauta (KONRAD, 2004, p. 299).
No dia 17, Getúlio Vargas foi eleito presidente constitucional de forma indireta. Em 20 de julho
de 1934, foi empossado, contando com o apoio de Flores da Cunha, que posava ao seu lado para as
fotografias (KONRAD, 2004, p. 291). Em 23 de novembro de 1934, Vargas iniciava mais uma visita ao Rio
Grande do Sul, mas dessa vez como Presidente da República, eleito por voto indireto (KONRAD, 2004, p.
67).

Getúlio Vargas em visita a Porto Alegre em 1934, ao lado de Flores da Cunha
Fonte: Acervo NUPERGS/UFRGS

À noite, em banquete oferecido pelo Governo Estadual13, Getúlio Vargas foi saudado. Flores da
Cunha, já como governador eleito, também pelo voto indireto, elogiou Getúlio, afirmando que ele fora o
"mais liberal e magnânimo do que todos os governos legais" que o Brasil já tivera. Dessa forma, havia
quatro anos o Rio Grande vigiava "os inimigos da República" e se batia com a bravura de sempre "pela
ordem e pela lei". Flores da Cunha finalizou afirmando que se "perigos e maiores provações nos
ameaçarem, o Rio Grande do Sul cumprirá o seu dever. Para a defesa da República, das suas instituições e
da ordem, o Rio Grande do Sul está sempre de pé pelo Brasil!".
Vargas agradeceu as diversas homenagens oferecidas através de um longo discurso, abordando
sua obra política e social e afirmando que "para tornar mais íntima a união entre todas as classes, o
Governo Federal, corrigindo o falso conceito de que no Brasil, a questão social era um 'caso de polícia'",

13

Estavam presentes, entre outros, Flores da Cunha, Dom João Becker, General Parga Rodrigues (comandante da 3ª Região
Militar), Dario Crespo (chefe de polícia do Rio Grande do Sul), João Carlos Machado (secretário do Interior), Coronel João
de Deus Canabarro Cunha (comandante geral da Brigada Militar), Ernani Oliveira (diretor da IRT/MTIC), A. J. Renner
(presidente do Centro das Indústrias Fabris Rio-Grandenses), Alexandre Alcaraz (diretor do Correio do Povo), Souza Jr.
(diretor do Jornal da Manhã), Frederico Barata (diretor do Diário de Notícias), Érico Veríssimo (diretor da Revista do
Globo).
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havia "decretado as leis de proteção aos operários e aos trabalhadores e facilitado a criação de sindicatos"
para "a defesa dos interesses legítimos" dos mesmos, chamando-os a "colaborar com os órgãos públicos"14.
Alguns meses antes disso, em assembleia realizada em sua sede, em 16 de julho de 1934, com a
participação de mais de quatrocentos operários, a Federação dos Operários do Rio Grande do Sul
(FORGS) decidiu fundar a Liga Eleitoral Proletária (LEP), com o objetivo de concorrer às eleições
parlamentares de outubro de 1934 (KONRAD, 2004, p. 87-88)15.

Alguns candidatos da LEP em 1934 - Leopoldo Soares, Policarpo
Machado, Plínio de Souza e Ângelo Plastina
Fonte: Correio do Povo, 14-10-1934, p. 23. Museu de Comunicação Social
Hipólito José da Costa

Em relação às eleições, a LEP procurava se diferenciar e se credenciar junto aos trabalhadores, em
contraposição ao PRL, liderado pelo Governo de Flores da Cunha, e à Frente Única Gaúcha (FUG), que
reunia, naquele momento a oposição a Flores e a Getúlio Vargas, composta pela unidade do Partido
Libertador (PL), liderados por Raul Pilla e por Batista Luzardo e o PRR, comandado por Borges de
Medeiros (KONRAD, 2004, p. 92). A LEP não conseguiria eleger nenhum representante nas eleições de 14
de outubro de 1934.
Ainda entre os dias 7 e 8 de setembro de 1934, o PRL realizou o seu congresso em Porto Alegre.
Flores da Cunha foi lançado como candidato a governador. Com a volta dos exilados, recomeçava a
campanha política para as eleições estaduais, acompanhadas de caravanas da Frente Única, da LEP e dos

14

15

Cf. A visita do Presidente da República ao Rio Grande do Sul - O banquete oferecido pelo governo do estado. Correio do
Povo, Porto Alegre, 25/11/1934, p. 17-9, MCSHJC/RS. O discurso também foi publicado na íntegra no Boletim do MTIC, n
4. Rio de Janeiro, Tipografia do Departamento de Estatística e Publicidade, dezembro de 1934, p. 317-331, Arquivo Edgard
Leuenroth - AEL/UNICAMP.
A íntegra do programa da LEP foi publicado em A VOZ do Trabalhador. Porto Alegre, ano I, n. 40, p. 4, 21 jul. 1934.
Localização: Arquivo João Batista Marçal - AJBM-HO.
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partidários de Flores da Cunha ou dos integralistas. No Rio Grande do Sul, as eleições de 1934 seriam
marcadas pela violência entre libertadores e republicanos (KONRAD, 2004, p. 303).
Com as eleições de 14 de outubro, a máquina pública utilizada no processo eleitoral garantiu a
vitória do PRL, mesmo que o interventor tenha solicitado afastamento do cargo durante o processo16. No
Rio Grande do Sul, contados os votos válidos (220.243) para a Câmara dos Deputados, o PRL fez 133.150
votos e elegeu doze deputados, enquanto a Frente Única conquistou quatro cadeiras, somando 73.695
votos. O integralismo obteve 2.242 votos, a LEP 2.043 votos, enquanto a legenda "Trabalhador Ocupa o
Teu Posto", com 347 votos, e os avulsos, com 365 votos, completaram a votação.
Para a Assembleia Legislativa, num total de 218.241 votos válidos, o PRL somou 124.818 votos,
elegendo dezesseis deputados, a Frente Única fez 76.021, conquistando sete cadeiras, enquanto os
17

integralistas somaram 2.266, a LEP 2.192 e os avulsos 293 votos . Assim, o PRL e a Frente Única
garantiram a hegemonia total nas cadeiras legislativas, ao passo que tanto a direita como a esquerda
ficaram sem representação (KONRAD, 2004, p. 315-316).
Esta representação tomará posse em 12 de abril de 1935, primeiro como Assembleia Constituinte,
depois como Assembleia Legislativa, na qual, como afirma Hélgio Trindade, "os trabalhos parlamentares
desenvolver-se-ão no sentido de traduzir as diversas tendências políticas, representadas internamente pela
Frente Única (oposição), Partido Republicano Liberal (Situação) e representantes classistas, dentro da
nova estrutura estabelecida pela Constituição Federal de 1934 (TRINDADE, 1980, p. 19).
A instalação solene da Assembleia Constituinte do Rio Grande do Sul se dará em 12 de abril de
1935, destacando-se os seguintes deputados: Benjamin Vargas, Coelho de Souza, Cylon Rosa, Guerra
Blesmann, Loureiro da Silva, Moysés Vellinho, Simões Lopes Filho e Xavier da Rocha (PRL), Adroaldo da
Costa, Aurélio Py, Firmino Paim Filho e Maurício Cardoso (PRR), Edgar Schneider e Raul Pilla (PL)
Carlos Santos, A. J. Renner e Protásio Vargas (como representantes classistas). Em 29 de junho do mesmo
ano, a segunda Constituição do Estado do Rio Grande do Sul foi promulgada e os trabalhos constituintes
foram encerrados. Flores da Cunha já era o governador em exercício.

16
17

Flores da Cunha voltou ao cargo de interventor em 19 de outubro.
Esses dados só foram divulgados oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral em 07 de fevereiro de 1935, após recursos e
eleições complementares em alguns locais de votação. Esses resultados e mais a lista de todos os eleitos, além do diploma de
deputação de Borges de Medeiros se encontram no RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral. [Dados Eleitorais
de 1935]. Localização: Fundo Arquivos Particulares Borges de Medeiros/Sinval Saldanha, Série Atividades Políticas, Caixa
9, AHRS.
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Flores da Cunha discursa para os Deputados Constituintes, na Assembleia Legislativa, em 1935
Fonte: Caixa 1, negativo em vidro / Memorial do Legislativo

Em todo o País, entre 1934 e 1935, uma das formas de reação contra a Lei de Segurança Nacional
(LSN), que vinha sendo discutida no Congresso, foi a ampliação de uma ampla frente de antifascistas. Este
processo resultou no lançamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL), em 12 de março de 1935,
quando a comissão de Organização Provisória organizou o Diretório Nacional Provisório (DNP) da
Aliança, em reunião realizada em um prédio da avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro18.
No dia 16 de março, na Câmara dos Deputados, após amplos debates, a maioria conseguiu a
aprovação da LSN. Onze dias depois, a LSN foi aprovada em último turno19, sendo que a Câmara
referendou a redação final em 29 de março. A aprovação da LSN, um golpe nas liberdades democráticas
da Constituição de 1934, coroava os desejos de Vargas e de seus apoiadores para o aumento da coerção e
do poder político-policial diante da sociedade. Desde que Vargas assumira o governo constitucional, se
projetava fechar o regime. A LSN apenas coroou a intenção de colocar um ferrolho nos movimentos
sócio-políticos de oposição. A insurreição comunista de novembro, via quarteladas, apenas explicitou a
justificativa que estava oculta, preparada desde a Lei de Segurança (KONRAD, 2004, p. 359).

18

19

Cf. cópia da ata dessa reunião no Fundo DOPS, Setor Comunismo, Pasta 18 ANL, Folhas 245-6, Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro - APERJ. Sobre a Aliança no Rio Grande do Sul, ver KONRAD, 1994.
Cf. Urgente. Acaba de ser aprovada em segunda discussão, a Lei de Segurança. CORREIO do Povo, Porto Alegre, p.1, 17
mar. 1935. Localização: Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
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O clima de restrição das liberdades civil e política, surgido com a LSN, ganhava no Rio Grande
do Sul o apoio de Flores da Cunha. Em meados de abril, o interventor remeteu relatório a Getúlio Vargas
em torno do final do mandato na Interventoria e início do mandato de governador do Estado. Este
relatório de Flores da Cunha, possivelmente, levou em conta o documento da Frente Única, do dia 11 de
abril, em torno do debate sobre a "pacificação política" do Rio Grande, mesmo que essa ainda não tivesse
sido acordada quando iniciou o seu mandato como governador estadual. Enquanto isso, nesse mesmo
ano, as críticas ao Código Eleitoral de 1932 levaram, em 1935, à promulgação de novo Código, a Lei nº 48.
No tocante a ANL, como se tratava de um partido organizado, Getúlio teria declarado "nada
poder fazer contra ela"20. Quatro dias depois de Vargas reconhecer que a ANL ainda atuava dentro da lei, a
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul promulgou a nova Constituição do Estado 21. Aparentemente,
os gaúchos também entravam em um período em que deveriam ser garantidas as liberdades públicas e
individuais.
Mas o motivo esperado por Vargas viria com o Manifesto de Luiz Carlos Prestes, de 5 de julho de
1935, quando solicitou todo o poder à ANL. No mesmo 5 de julho de 1935, no Rio Grande do Sul, a
Aliança recém estava lançando oficialmente a entidade estadual. O crescimento aliancista verificado até
então fez com que os setores conservadores reagissem a ela, marcados pelo anticomunismo. Ainda em
julho, sob o comando de Dom João Becker, arcebispo de Porto Alegre, foi fundada a Ação Social Brasileira
(ASB), cujo programa defendia a luta direta ou velada contra o comunismo e aproximava os seus
membros do integralismo.
O manifesto de Prestes foi justificativa para Vargas determinar o fechamento da ANL, por
sugestão de Góes Monteiro, através de decreto nº 229 de 11 de julho. Em todo o País, a polícia passou a
invadir, fechar e lacrar as sedes da entidade, medida que repercutiu com simpatia nos meios políticos riograndenses, principalmente entre republicanos, republicanos-liberais e libertadores, pois a campanha da
"pacificação política rio-grandense" vinha sendo acompanhada de outra "para neutralizar e impedir a
expansão das ideias extremistas" e o "perigo comunista" (KONRAD, 2004, p. 385-386).
Em 23 de novembro, iniciou a insurreição em Natal, no 21º Batalhão de Caçadores, de forma
espontânea, pois não havia a autorização do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCB). Esta
não durará mais que dois dias, pois o Governo Federal, através de forças civis e militares e contando com
pesado armamento, dominou a situação na capital e no interior do Estado. No dia 25, explodiu o
movimento em Pernambuco, em decorrência da decisão do Comitê Militar Revolucionário, após tomar
conhecimento da eclosão em Natal. Os rebeldes tomam inicialmente o 29º BC, em Recife e, após, a Vila
Militar, em Socorro, além do destacamento policial de Jaboatão. Mas isolados, logo são derrotados. Como
em Natal, a repressão ao movimento foi violenta. Na passagem de 26 para 27, o movimento atingiu
principalmente o 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha. O resultado do combate foi o quartel
semidestruído pelo tiroteio e a ocorrência de várias mortes. O movimento também se espalhou pela
Escola de Aviação, no Campo dos Afonsos.

20

21

Cf. As atividades extremistas. CORREIO do Povo. Porto Alegre, p.1, 26 jun. 1935. Localização: Museu de Comunicação
Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
A promulgação da Constituição do Rio Grande do Sul ocorreu em 29 de junho.
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Logo após a Insurreição Nacional-Libertadora de 1935, o Governo Federal passou a defender um
projeto para reforçar a LSN. Em 14 de dezembro, finalmente, foi promulgada a Lei nº 136, que modificava
vários dispositivos da Lei nº 38 de 4 de abril de 1935 e definia os novos crimes contra a ordem política e
social22. Seus desdobramentos, entre 1935 e 1936, foram a decretação do Estado de Sítio e do Estado de
Guerra, bem como a criação do Tribunal de Segurança Nacional (TSN) e da Comissão Nacional de
Repressão ao Comunismo (CNRC).
No Rio Grande do Sul, a manutenção da ordem centralizava as preocupações do Governo
Estadual. Exemplo disso foi o relatório enviado por Darci Azambuja, enquanto ocupava interinamente o
Governo do Rio Grande do Sul, para a Assembleia Legislativa, o primeiro do período constitucional pós29 de junho de 1935. No documento, o então secretário dos Negócios do Interior, ao referir-se à situação
política, afirmou que entre o final de 1935 e o início de 1936, "nenhum acontecimento de gravidade
perturbou o funcionamento normal do regime", pois as eleições municipais haviam sido realizadas "sob a
garantia de todos os direitos e liberdades individuais, salvo alguns incidentes locais. Darci Azambuja
ressaltou o acordo do modus vivendi ocorrido entre os três partidos rio-grandenses (PRR, PL e PRL) em
17 de janeiro de 1936, em nome dos "altos interesses gerais do Rio Grande do Sul", o que fez, segundo o
seu relatório, que o Estado estivesse "politicamente harmonizado, com todas as forças e energias
congregadas no serviço dos seus supremos interesses e dos seus gloriosos destinos". Assim, continuou o
secretário, devido ao abalo da "primeira intentona comunista que irrompeu em alguns estados do Norte e
na própria capital da República", "a ação enérgica dos poderes públicos conseguiu debelar prontamente o
movimento", enquanto o Rio Grande do Sul permaneceu quase imune àquela tentativa, pois ali os
"extremistas não se haviam organizado, nem contavam com recursos eficientes para os seus sinistros
desígnios" (KONRAD, 2004, p. 461-462).
Nesta conjuntura, como esclarece Hélgio Trindade, especialmente após o modus vivendi, a
Assembleia Legislativa também "será palco de intensos debates que envolvem a solidariedade política a
Vargas ou a Flores da Cunha", mesmo que sua atividade ainda se circunscrevesse a uma legislatura que
não chegará ao seu final. Para o cientista político, "o amplo debate gerado pela conjuntura 1935/37 leva a
Assembleia a desempenhar um papel fundamental na cena política regional", gerando "líderes e homens
públicos atuantes durante o próprio Estado Novo e no período de redemocratização posterior"
(TRINDADE, 1980, p. 19).

22

Este decreto foi assinado por todo o primeiro escalão do governo federal. Ver o decreto na íntegra no BRASIL. [Lei nº 136].
Localização: Fundo Relatórios dos Ministérios Mensagens dos Presidentes da República, B-3-125 (1935). Relatório do
Ministério das Relações Exteriores, ano 1935., v.2, anexos C e D. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1937. AHRS. Ver
também KONRAD, 2004, p. 417-418.
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Efetivada a repressão, 1937 abriu-se para a estratégia pública do Governo Vargas para o debate
eleitoral, o qual lançou a candidatura do escritor José Américo de Almeida. Por outro lado, aumentava a
oposição de Flores da Cunha a Getúlio Vargas. Os floristas gaúchos denunciavam que a estratégia de
Vargas não passava de "cortina de fumaça" para o Presidente ficar mais à vontade no "velho propósito de
se perpetuar no poder", haja vista a maior concentração de tropas federais do Exército nas fronteiras do
Rio Grande do Sul e a proibição da divulgação pela imprensa desses movimentos23.
Nesse meio tempo, em 17 de junho, o Estado de Guerra deixou de existir em todo o território
nacional. Mesmo assim, continuaram os preparativos para retirar Flores do Governo Rio-Grandense. Um
dos principais articuladores da intervenção no Rio Grande do Sul foi Batista Luzardo, novo aliado de
última hora de Vargas24. E ela começou com a nomeação do general Daltro Filho para o comando da 3ª
Região Militar e o pedido da entrega de suposto armamento, guardado pelo Governo Estadual, para a
responsabilidade das tropas federais, que teria sido emprestado ao Estado para o Movimento de 1930 e
para a defesa do "Governo Provisório", em 193225. Flores da Cunha acatou as ordens e anunciou que se o
seu partido fosse derrotado nas eleições previstas para 3 de maio de 1938, ele renunciaria (KONRAD,
2004, 527-528).26
Nesse ínterim, aumentavam as notícias de nova intervenção federal no Rio Grande do Sul e as
pressões políticas para um impeachment de Flores da Cunha na Assembleia Legislativa, lideradas pelo
deputado Benjamim Vargas, o que segundo o Governo Federal se daria dentro de preceitos legais, não se
afastando do "espírito da Constituição".

23

24

25

26

O artigo finalizava com o seguinte questionamento: "Se vai haver sucessão, como a nação deseja, se vai haver eleição, se o
candidato eleito e proclamado pela Justiça Eleitoral vai ser empossado, na capital da República, por que o Sr. presidente da
República mobiliza as Forças Armadas e não permite que se noticie o fato? Essa opinião dos floristas se encontra em
"Contra Verdun [...]". JORNAL da Manhã. Porto Alegre, p. 5, 15 jun. 1937. Localização: Museu de Comunicação Social
Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS. Outro exemplo das denúncias sobre os motivos que levaram o governo Vargas a
movimentar as tropas federais em direção ao Rio Grande do Sul (o de Vargas se perpetuar no poder "sem leis a obedecer,
sem deveres a cumprir, sem contas a prestar") foi o editorial "Perigo ao Sul", publicado no Diário de Noticiais do Rio de
Janeiro e reproduzido em A FEDERAÇÃO. Porto Alegre, p.8, 9 jul. 1937. Localização: Museu de Comunicação Social
Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
As denúncias das articulações de Luzardo nos gabinetes militares do Rio de Janeiro, a fim de que as forças federais
intervissem no Rio Grande do Sul podem ser vistas no editorial "Indesejável". A Federação. Porto Alegre, p.8, 9 jul. 1937.
Localização: Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
Em 12 de março de 1937, Flores da Cunha havia escrito um cifrado para Oswaldo Aranha, que se encontrava no Rio de
Janeiro, dizendo achar inútil o trabalho de mediação que este procurava fazer, pois o recolhimento das armas dos estados
eram "simples pretextos ou escapatória para justificar atentados ou represálias àqueles estados que discordaram e ainda
discordam da ideia do atual presidente se perpetuar no poder ou impor candidatura da sua algibeira". Assim, prometia
reagir custasse o que custasse, finalizando para Aranha: "Até a vista, ou até Deus". Ver CUNHA, Flores. [Cifrado para
Oswaldo Aranha]. Localização: Arquivo Flores da Cunha, FC 36.05.24 Rompimento do Rio Grande do Sul com o
governo, doc. 26, CPDOC/FGV.
Estas declarações foram feitas ao jornal O Globo e reproduzidas no Correio do Povo. Ver: Entrevista do general Flores da
Cunha ao O GLOBO, p.1, 6 ago. 1937. Ao assumir o comando da 3ª Região Militar, Daltro Filho passou a tomar medidas
imediatas para a manutenção da ordem pública no Rio Grande do Sul, em uma clara demonstração de que o governo
Vargas iniciava medidas mais drásticas para conter Flores da Cunha. A reação do governador, afirmando que a medida era
um pretexto para terminar com a autonomia do estado, foi o envio de telegramas endereçado a Eurico Dutra, onde sugeria
um tribunal arbitral de civis e militares para examinar a documentação das partes, proposta que não foi aceita pelo
ministro.
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A Frente Única também via que chegava a hora de derrubar Flores da Cunha, mesmo com um
aliado de véspera que era Getúlio27. Ao mesmo tempo, Vargas tinha um aliado importante contra Flores,
mas sabia que era um aliado frágil devido a histórica oposição dos frente-unistas, reforçada após o
Movimento de São Paulo, em 193228. Contraditoriamente, por outro lado, enquanto o governo preparava
o fechamento do regime, a campanha presidencial ampliava as manifestações públicas.
A situação de Flores da Cunha perante o Governo Federal se agravou quando o candidato
Armando de Salles visitou o Rio Grande do Sul, em meados de setembro, confirmando o apoio declarado
do governador gaúcho (KONRAD, 2004, p. 533).
O impedimento das eleições e o fim dos governos constitucionais, bem como a justificativa para
isso estavam cada vez mais sendo construídos. Mas se precisava de algo mais forte para ganhar o apoio da
maioria da população. Este motivo veio através do Ministério da Guerra e de um documento atribuído ao
Komintern, "dando instruções" para "uma nova revolução comunista no Brasil". O Governo Vargas, que
tencionava um novo decreto de Estado de Guerra, era o maior interessado na "descoberta" de um novo
plano de assalto ao poder. A justificativa para tal foi o chamado "Plano Cohen"29.
A divulgação do "Plano Cohen" foi precedida de uma reunião no gabinete do Ministério da
Guerra, em 27 de setembro, onde estiveram presentes os generais Eurico Gaspar Dutra (ministro da
Guerra), Pedro Aurélio de Góes Monteiro (chefe do Estado Maior do Exército), Almério de Moura
(comandante da 1ª Região Militar), José Antônio Coelho Neto (diretor da Aviação) e Newton Cavalcanti
(comandante da 1ª Brigada de Infantaria e ex-integrante da CNRC), além do capitão Filinto Müller (chefe
de polícia do Distrito Federal) (KONRAD, 2004, p. 535).
Mas de nada adiantaram as denúncias de que o "Plano Cohen" havia sido inventado para
justificar o fechamento do regime. Na Câmara dos Deputados, no dia 1º de outubro, se votou o novo
pedido de Estado de Guerra solicitado por Vargas. A bancada gaúcha do PRL votou a favor, apenas
propondo que o Estado de Guerra fosse usado somente para o fim da repressão ao extremismo,
assegurando-se a liberdade de propaganda das candidaturas presidenciais e que não fosse decretada a
censura à imprensa, além de garantir as imunidades parlamentares. Os liberais achavam que poderiam

27

28

29

No entanto, e de acordo com Heitor modesto, funcionário da Câmara Federal e ex-secretário da Comissão Constitucional
que elaborou a Constituição Rio-Grandense de 1935, ainda não havia uma lei especial que regulasse o impeachment na
Assembleia Legislativa e, se a mesma fosse criada, teria que ser votada, estando sujeita a sanção do próprio governador,
voltando depois à Assembleia, que a submeteria a um veredicto popular, só assim seria possível processar Flores da Cunha.
Ver sobre isso nas notícias publicadas no Correio do Povo, a partir do jornal carioca Correio da Noite, "Pôncio Pilatos e a
intervenção no Rio Grande do Sul" e "É difícil efetuar o impeachment no Rio Grande do Sul", em 26 e 28/08/1937, p. 3 e 1,
respectivamente, MCSHJC/RS.
Um dos exemplos de que mesmo com a derrota de Flores no Rio Grande do Sul a Frente Única não tinha a simpatia de
adeptos do getulismo, foi a carta de Salatiel de Paula para Daltro Filho em 30/111937, logo após consolidado o golpe do
Estado Novo. Nele, o líder político de Cruz Alta solicitava ao interventor que ele não desse crédito aos boatos frente-unistas
da cidade de que seu irmão, o coronel Firmino de Paula, fosse contrário a Vargas, pois desde que se aprofundara o conflito
entre o presidente e o governador, aquele coronel vinha denunciando às autoridades federais os planos de subversão da
ordem de Flores da Cunha e auxiliando na criação do Grêmio Getúlio Vargas na cidade, quando passou a ser perseguido
pelos floristas. Salatiel diz que os integrantes da Frente Única andavam pelos bares da cidade, anunciando que não dariam
apoio para Vargas para intervir no estado, ocasião em que ficaram amistosos com os floristas. Assim, continuava, se Flores
da Cunha fosse vencedor, ele e seu irmão ficariam entre dois fogos: floristas e frente-unistas. Cf. esta carta no PAULA,
Salatiel de. [Carta para Daltro Filho]. Localização: Fundo Câmaras Municipais, Série Correspondência, Caixa 201, Maço
373, AHRS. Ver também KONRAD, 2004, p. 530.
Vargas e o general Dutra divulgaram o Plano Cohen em 30 de setembro de 1937, na verdade forjado pelo capitão
integralista Olímpio Mourão Filho, a partir de um curso de formação integralista no qual um oficial teria escrito um ensaio
verossímil sobre uma suposta tomada de poder no Brasil pelos comunistas.
─ 107 ─

continuar com o ritmo da campanha eleitoral, e até eleger seu candidato Armando de Salles Oliveira,
diante do Estado de Guerra, o qual era equiparado à comoção intestina grave, suspendendo os direitos
públicos e constitucionais novamente. De fato, faltava pouco para a ditadura.
Entretanto, com o apoio a uma das maiores farsas do período republicano, colaboraram para
colocar a guilhotina em suas próprias cabeças e na candidatura de Armando de Salles Oliveira, pois a
execução de mesmo coube aos governos estaduais, com exceção de São Paulo e do Rio Grande do Sul. No
dia 2 de outubro, depois de passar na Câmara dos Deputados em regime de urgência no dia anterior, sem
ter sequer sido discutido na Comissão de Constituição e Justiça e sem que a Câmara conhecesse
publicamente a representação dos militares enviada ao presidente da República sob os "planos
comunistas", sob o nº 2.005 foi decretado um novo Estado de Guerra, ficando evidente que o "Plano
Cohen", a pretexto de combate ao comunismo, visou impedir a realização de eleições presidenciais (e uma
possível vitória do candidato liberal) e garantir a permanência do grupo de apoio a Getúlio Vargas no
poder. A correlação de forças contrárias aos floristas no Rio Grande do Sul se reforçava com a medida
(KONRAD, 2004, p. 537-539).
De nada adiantou a utilização da promessa e do histórico do combate de classe ao comunismo,
no Rio Grande do Sul, por Flores da Cunha, e de Armando de Salles Oliveira, em São Paulo. O Governo
Federal, através de solicitação do então comandante da 3ª Região Militar Manoel Cerqueira Daltro Filho,
em 10 de outubro, e sob o pretexto do "perigo comunista", requisitou a Brigada Militar30, transformando-a
em força auxiliar do Exército31.
Dessa forma, as pressões políticas tornaram-se insuportáveis para Flores, o que o levou à
32

renúncia do Governo do Estado, encaminhada à Assembleia Legislativa em 17 de outubro de 1937 ,
depois de colocar a Brigada Militar à disposição das tropas federais. Renunciou depois de indicar Maciel
Júnior para que ficasse em seu lugar, mas o ex-ministro da Justiça disse preferir ficar na "planície".
Para substituí-lo o Governo Vargas reativou a interventoria, nomeando Daltro Filho como
interventor interino, em 19 de outubro. Estava decretada a intervenção no Rio Grande do Sul pelo prazo
de um ano, com a justificativa de que havia núcleos comunistas trabalhados e orientados por estrangeiros
que obedeciam ao Komintern "conforme documentos apreendidos pelas autoridades" e que colocavam
em risco a "unidade nacional", concomitante às lutas partidárias existentes e à renúncia do governador33.

30

31

32

33

Segundo a lei federal então vigente, a requisição de tropas federais só era possível quando o país estivesse em guerra com o
estrangeiro (o que não era o caso) ou quando houvesse grave comoção intestina, justificada unicamente no "perigo
comunista".
Daltro Filho fez pronunciamento para justificar o ato. Cf. esse pronunciamento em Anais da Câmara Municipal de Porto
Alegre. Especialmente p. 685. Ver DALTRO FILHO.[Pronunciamento]. Localização: Anais no Fundo Câmaras Municipais,
Série Relatório das Câmaras Municipais, AM.4 032, AHRS.
Com Flores da Cunha renunciaram os funcionários de seu gabinete: Antunes Cunha, Nelson Cárdia, Carlos Dante de
Moraes, Waldemar Cavalcanti, Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, Plínio Bueno e Alberto Barbosa. Porém, a pedido de
Darci Azambuja, permaneceram nos postos até que o novo governador fosse empossado pela Assembleia Legislativa. Cf.
Gabinete do governo do estado. A FEDERAÇÃO. Porto Alegre, p. 1, 18 out. 1937. Localização: Museu de Comunicação
Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
CÓPIA do rádio dirigido para Getúlio Vargas, quando Daltro Filho aceita a sua nomeação como interventor. Localização:
Arquivo Getúlio Vargas, GV 37.10.01/1, doc. XXVII-58a, 0612/4, Rolo 5, CPDOC/FGV.
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Enquanto isso, tanto a União Democrática Brasileira (UDB) paulista como a gaúcha
continuavam afirmando que a renúncia de Flores da Cunha e o decreto de intervenção federal no Rio
Grande do Sul em nada alterava a posição de entusiasmo e firmeza em face do apoio que Armando de
Salles Oliveira vinha tendo para sua eleição como presidente da República34.
O Estado de Guerra era medida insuficiente para os propósitos do Governo Vargas. No início de
novembro, esperava-se que fosse remetida à Câmara uma mensagem visando reforçar as medidas
defensivas do Estado, alterando a LSN.
No diário de Eurico Dutra, onde ele narrou os momentos que antecederam ao golpe, dizia que
tinha sido chamado por Vargas e este lhe confidenciou que, falhara todas as tentativas de "uma revisão da
Constituição, com o fim de permitir uma prorrogação do mandato presidencial". De acordo com Dutra,
ante a possibilidade de Armando Salles vencer as eleições presidenciais, o que seria na opinião de Vargas,
"um desastre para a Nação", o presidente então passou a referir-se ao "regime democrático", comentando
que os "tantos males" que tinha acarretado ao País, ao governo, que nada de útil produzia, e se opunha às
iniciativas do Executivo. A solução estava n a"mudança de regime e reforma da Constituição". Segundo
Dutra, a opinião de Vargas era que a reação "deveria manifestar-se por meio de uma revolução de cima
para baixo", encabeçada pelo "próprio governo". Mas para isso era necessário o apoio do Exército. Dutra
concordou em apoiar o movimento e buscar a adesão do Exército35.
Em 10 de novembro de 1937, o Palácio do Governo Estadual divulgou para a imprensa uma nota,
assinada por Daltro Filho, comunicando o recebimento de um telegrama do ministro da Justiça Francisco
Campos, que havia assumido o Ministério um dia antes, em substituição a José Carlos Macedo Soares:
com o apoio das forças armadas, acabava-se de promulgar a nova Constituição, dissolvendo a Câmara e o
Senado e extinguindo a Justiça Eleitoral, suspendendo as eleições livres, como para a Presidência, previstas
para maio de 1938, e estabelecendo eleição indireta para Presidente da República, com mandato de seis
anos. Iniciava-se o Estado Novo que duraria até 1945 e que deixaria o País sem Poder Legislativo por
longos nove anos (KONRAD, 2004, p. 547-548)36.
O Estado Novo instalou-se no Brasil, através de uma Constituição outorgada por um golpe de
Estado que manteve Getúlio Vargas no poder. Dutra ao relatar o "resumo dos acontecimentos" no seu
diário, escreveu que o "golpe de estado de 10 de novembro de 1937" teve suas origens "no
desentendimento" entre Vargas e Flores da Cunha, o qual vinha desde 1935. Quanto à posição do
Exército, Dutra informava que não agradou "a atitude de Flores" que havia mobilizado um "grande
número de batalhões provisórios", com a utilização do material bélico, "retirado do Exército nas
revoluções de 30 e 32". Concluía que a derrubada de Flores foi um meio para um fim, isto é, a continuação
Vargas no poder, e a causa que serviu de pretexto para "uma modificação de tão alta importância e

34

35
36

Ver sobre isso: "A UDB no Rio Grande do Sul", no Jornal do P. C., em O ESTADO de São Paulo. São Paulo, p.14, 21 out.
1937. Localização: Microfilme 529, Coleção Jornais Brasileiros, AEL/UNICAMP.
DUTRA, Eurico, EDdp 1930.10.14 II-1. "Meu Diário", 18 set. 1837. Localização: FGV/CPDOC.
O Estado Novo resultará em seis interventores federais no Rio Grande do Sul: Manuel de Cerqueira Daltro Filho
(17/10/1937 a 19/01/1938); Joaquim Maurício Cardoso (19/01/1938 a 4/03/1938); Osvaldo Cordeiro de Farias (4/03/1938 a
4/09/1943); Ernesto Dornelles (11/09/1943 a 1/11/1945); Samuel Figueiredo da Silva (1º/11/1945 a 7/2/1946) e; Pompílio
Fernandes Cylon Rosa (7/2/1946 a 26/03/1947).
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repercussão", surgira com a "campanha contra o comunismo", montada juntamente com os ministros
militares e integralistas, que após seriam dispensados por Vargas (KONRAD, 2006, p. 35-47)37.
Mesmo que o decreto de extinção dos partidos políticos já tivesse sido assinado, a ideia da criação
de um partido único não fora descartada por Vargas e seus aliados. Antes do golpe, em 29 de maio de
1937, no Rio de Janeiro, era distribuído pelo autodenominado Partido Nacional Getulista, um "Manifesto
ao Povo". O documento dirigido ao povo brasileiro conclamava o reconhecimento dos "inestimáveis
benefícios" prestados pelo Governo Vargas. O manifesto pedia a reforma do estatuto constitucional para a
reeleição de Getúlio ou a prorrogação do seu mandato38.
No Estado, a determinação da abolição das bandeiras, das armas e dos escudos estaduais
começou a ser cumprida a partir do dia 11 de novembro, quando Daltro Filho proibiu também a execução
39

do Hino Rio-Grandense (KONRAD, 2004, p. 550) . Pelo art. 178 da nova Constituição foram dissolvidos
a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as assembleias legislativas dos estados e as câmaras
municipais. No artigo 187, indicava-se um plebiscito nacional a cargo do Governo Federal para reavaliar o
Governo de Getúlio Vargas, nunca acontecido em todo o Estado Novo.
Passados nove anos, desencadearam-se as vitoriosas campanhas pela anistia aos presos políticos,
juntamente com a criação, em 30 de abril de 1945, ainda na vigência do Estado Novo, do Movimento
Unificador dos Trabalhadores (MUT) liderado pelo PCB, o qual apresentava como pontos fundamentais:
a liberdade sindical, rompendo com as restrições e interferências na vida dos órgãos da classe; a melhoria
das leis sindicais e da previdência social; a efetiva sindicalização dos trabalhadores do campo, sendo
reconhecidos os seus direitos e assegurados os benefícios da legislação social; a plena manifestação de
opinião nas assembleias sindicais e o cumprimento das resoluções coletivas tiradas nas entidades; a eleição
de direções sindicais unitárias; a extinção do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e do
Tribunal de Segurança Nacional (TSN): a ampla liberdade de opinião e organização política e; um Código
Eleitoral democrático (TELLES, 1981, p. 18-24). Como afirmou a historiadora Glaucia Vieira Ramos
Konrad, propostas que interessavam a classe e propostas que atingiam o conjunto da sociedade
(KONRAD, 2006, p. 12).

37
38
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DUTRA, Eurico, EDdp 1930.10.14 II-1. "Meu Diário", Resumo dos acontecimentos. Localização: FGV/CPDOC.
Fundo DOPS, Série Panfletos, Pan 667, APERJ. Apud KONRAD, 2006, p. 49.
Foram abolidas a bandeira e as armas do estado. DIÁRIO de Notícias. Porto Alegre, p.12, 13 nov. 1937. Localização: Museu
de Comunicação Social Hipólito José da Costa - MCSHJC/RS.
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ASSEMBLEIA CO NSTITU INTE DE 1935

12/4/1935 - 29/6/1935

Em 1935, no dia doze de abril, foi instalada solenemente a Assembleia Constituinte do Estado do
Rio Grande do Sul. Presidiu a Sessão de Instalação o Sr. Desembargador Mello Guimarães, representando
a Justiça Eleitoral, em obediência à Constituição Federal que assim o consignava, durante o tempo
necessário para que a Assembleia elegesse a nova Mesa e fossem verificados os diplomas dos Deputados.

Adolfo Peña

PRL

Adolpho Luiz Dupont

Frente Única

Adroaldo Mesquita da Costa

Frente Única

Alberto de Britto

PRL

Antenor Barcellos de Amorim

PRL

Antonio Xavier da Rocha

PRL

Argemiro Dornelles

PRL

Armando Fay de Azevedo

Frente Única

Augusto Gonçalves de Souza Junior

PRL

Aurelio de Lima Py

Frente Única

Benjamin Dornelles Vargas

PRL

Camilo Martins Costa

Frente Única

Alfredo T. Faveret renunciou em 20 de abril de 1935. Tomou posse em seu
lugar Camilo Martins Costa na data de 25 de abril de 1935

Decio Martins Costa

Frente Única

Marcial G. Terra renunciou em 9 de maio de 1935. Tomou posse em seu
lugar Decio Martins Costa na data de 10 de maio de 1935

Edgar Luis Schneider

Frente Única

Favorino de Freitas Mercio

PRL

Firmino Paim Filho

Frente Única

Francisco da Cunha Corrêa

PRL

Hildebrando Westphalen

PRL

Ildefonso Simões Lopes Filho

PRL

Leonardo Ribeiro da Silva renunciou em 17 de abril de 1935. Tomou posse
em seu lugar Adroaldo Mesquita da Costa na data de 25 de abtil de 1935

Geraldo Nicolau Snell Filho renunciou em 24 de abril de 1935. Tomou
posse em seu lugar Armando Fay de Azevedo na data de 25 de abril de 1935
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Joaquim Mauricio Cardoso

Frente Única

José Loureiro da Silva

PRL

José Pereira Coelho de Souza

PRL

Julio Vieira Diogo

PRL

Luiz Francisco Guerra Blessmann

PRL

Moysés de Moraes Vellinho

PRL

Oliverio de Deus Vieira Filho

Frente Única

Oswaldo Hampe

PRL

Paulo Rache

PRL

Pompilio Cylon Fernandes Rosa

PRL

Raul Pilla

Frente Única

Roque Degrazia

PRL

Viriato Pereira Dutra

PRL

Rony Lopes de Almeida renunciou em 25 de abril de 1935. Tomou posse
em seu lugar Oliverio de Deus Vieira Filho na data de 27 de abril de 1935

Luiz Francisco Guerra Blessmann foi eleito Presidente da Assembleia Constituinte, na Sessão de
13 de abril. A Mesa da Assembleia Legislativa tinha também a função de Comissão de Polícia que, além
das funções atribuídas regimentalmente, competia:



opinar sobre os requerimentos de licenças dos Deputados;



tomar todas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;



dirigir todos os serviços da Assembleia, durante as sessões;



a polícia interna do edifício da Assembleia;



representar ao Governo sobre as necessidades da economia interna da Casa.
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MESA DIRETORA - Fase Constituinte - Eleição da Mesa:13/04/1935

Guerra Blessmann (PRL) - Presidente

Argemiro Dornelles (PRL) - 1º Vice-Presidente

Coelho de Souza (PRL)
1º Secretário

Paulo Rache (PRL)
2º Secretário

Antenor Amorim (PRL) - 2º Vice-Presidente

OswaldoHampe (PRL)
3º Secretário

Julio Diogo (PRL)
4º Secretário

Imagens retiradas da Revista do Globo.
Fonte: Acervo do Memorial do Legislativo

Líder da Assembleia: Darcy Azambuja
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Comissão Constitucional
Eleitos os Membros em 23 de abril de 1935:
Roque Degrazia

Presidente

Loureiro da Silva

Relator Geral

Xavier da Rocha
Moysés Vellinho
Cylon Rosa
Coelho de Souza
Antenor Amorim

Renunciou em 26 de abril de 1935 a função, em seu lugar elegeu-se
Raul Pilla
Renunciou em 26 de abril de 1935 a função, em seu lugar elegeu-se
Mauricio Cardoso

Conforme regimento interno, a Assembleia Constituinte poderia realizar sessões secretas, desde
que fossem requeridas por 10 Deputados, cabendo ao Presidente deferir este requerimento, se julgasse
conveniente, ou submetê-lo à decisão do plenário, presente número legal para as votações (mínimo 12
deputados).
Deliberada a Sessão Secreta, o Presidente exigia a saída da sala das sessões, das tribunas, das
galerias e das demais dependências todas as pessoas estranhas, inclusive os encarregados dos serviços de
debates e de estenografia e todos os demais empregados da Casa.

DISCURSOS PROFERIDOS NA SESSÃO SOLEMNE DE INSTALLAÇÃO DA ASSEMBLÉA CONSTITUINTE,
AOS QUAES SE REFERE A ACTA SUPRA

O Sr. Desembargador Mello Guimarães — Srs. Constituintes, meus Senhores. Parecerá extranho incumba a um
magistrado a direcção inicial dos trabalhos da Assembléa Constituinte do Estado, orgão de natureza política.
Essa extranheza, porém, desapparecerá, attendendo-se a que minha presença nesta solemnidade se determina em
obediencia a imperativos da Constituição Federal. Em seus dispositivos se consigna que a direcção dos trabalhos é rapida
e durará o tempo preciso para que a Assembléa eleja a sua Mesa e sejam verificados os diplomas exhibidos.
A organização da Justiça Eleitoral, de que sou representante nesta solemnidade, contribuiu com vantagem para a
extincção do antigo e complicado movimento de verificação de poderes, no qual. por diversas vezes, Deputado
legitimamente eleitos eram esbulhados em seus direitos.
Actualmente, porém, a Justiça Eleitoral, na comprehensão das suas finalidades, diploma sómente os candidatos eleitos,
após outorgar a todos os interessados recursos legaes.
Como riograndense, como magistrado, orgulho-me de presidir á solemnidade da instalação da Assembléa Constituinte do
Estado, composta de cidadãos escolhidos pelo povo riograndense em pleito livre e illustres pelo seu valor intellectual, pela
sua competencia e pelas suas qualidades civicas e moraes.
Hasteando, neste momento, no alto deste edificio, o pavilhão riograndense, que lembra uma epopéia empolgante o
significativa da nossa Historia, sirva elle para indicar a todos nós o caminho que devemos trilhar, da paz, da ordem e da
tranquillidade. (Palmas).
O Brasil tem compromissos, dos quaes resulta a necessidade do augmento do volume da sua exportação. Mas, sem ordem,
não ha trabalho; sem trabalho, não ha progresso para que possa ser cumprida a nossa palavra empenhada.
Trabalharemos, pois, todos por um Brasil unido, forte e vigoroso, para que elle possa assumir o logar que de direito lhe
cabe no concerto das nações civilizadas. (Muito bem).
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Esta solemnidade deve ser recordada com viva satisfação, porque indica precisamente o instante em que o Rio Grande do
Sul marcha para o restabelecimento da sua ordem juridica, tão necessaria no momento actual. O Rio Grande do Sul, assim,
incorpora-se ás outras unidades da Republica Brasileira, já sob o regimen da lei, organizadas constitucionalmente.
Rogo a Deus inspire aos senhores Deputados leis sabias que contribuam para a prosperidade sempre crescente da nossa
amada terra.
O Rio Grande do Sul confia na actividade e na dedicacão dos seus representantes, manejadores habeis e seguros que serão
do seu engrandecimento.
Apresento os meus cumprimentos aos senhores Constituintes e declaro installada a Assembléa Constituinte do Rio Grande
do Sul, convocando os senhores Deputados para a sessão de amanhã ás 13 horas, afim de exhibirem os diplomas, a serem
verificados, e proceder-se á eleição da Mesa que ha de dirigir a Assembléa. Considero, portanto, installada a Assembléa
Constituinte do Estado. (Applausos demorados no recinto, tribunas e galerias.)
O Sr. José Loureiro da Silva — Sr. Presidente, Meus nobres collegas — Nesta hora, como sempre, a corrente mansa do
Uruguay cinge nos braços longos e esverdeados o seplentrião e oeste do Rio Grande. Ao Nascente, o Atlantico millenario
atira ás aguas enfurecidas na muralha cyclopica das Torres, o descendo como nuna baixa-mar gigantesca, estira-se no
espreguicamento do esforço, pelas areias e praias do Albardão o Chuy. Para o Sul, o pampa, dilatado tem o limite
impreciso da linha do horizonte. Dentro destas lindes, cortando ao meio o coração geographico da gleba pampeana, a
Serra Geral sobe da tranquillidade feliz dos seus vales para as escarpadas tilanicas dos seus cumes, batidos de claridade.
O grande sól americano chispa em centelhas rapidas nos rios e nas lagunas.
Ao seu calor se abrem as corolas, o trigal se aloura e todos os fructos enrubescem na sasão propiciatoria. A terra febril e
fecunda rasga o ventre nubil na gerrninação das sementes.
Posto em contacto com este meio, o homem, na estractificacão psychologica das gerações, plasma sua personalidade pela
nobreza physica da terra, berço de sua raça, tumulo de sua gente. A planura sem limites dá-lhe o arrebatamento da
liberdade.
A antemural da cordilheira, erudecendo a 'alma nos ápices amacialhe o contorno na ternura dos vales. Os rios, fundos
como seu espirito, tern largos estuarios. A luz do sol prodiga, engendra-lhe a alegria do viver na força do movimento e do
trabalho.
E como para lhe lembrar que a vida não é só um momento fugaz, mas que tem um sentido profundo, espiritual e divino,
dentro da noite o céo de lado a lado, dentro dentro da noite se pontilha de estrelas num immento signal da cruz do
Cruzeiro do Sul.
Aqui estamos, Snr. Presidente, novos e velhos, caminhantes de todas as estradas, representando a gente rio-grandense,
irmanados na mesma alma, confundidos no mesmo espirito, mesclados no mesmo amor sem medida pelo Rio Grande. Na
inquietação espiritual do mundo moderno este será o nosso escudo, esta a nossa força.
O esperimento constitucionall de após guerra tem sido um legitimo fracasso.
Assistimos — aquelles que se preoccupam com estudos constitucionaes — a derrocada de institutos basicos feitos pelos
maiores jurisconsultos e technicos do assumpto.
As cartas magnas no ultimo decenio, se reformaram e se refundiram em varios paizes, urna, duas e mais vezes, naquelles
Estados da pura fórma democracia.
As dictaduras brancas, cujo padrão se encontra na formula fascista do estado corporativo, não solucionou ainda a
equação. Mussolini, entrevistado por Garcia Calderon é o primeiro a declarar que o "fascismo não é um museu de dogmas e
sim uma forca em movimento".
Hitler, aproveitando o espirito das novas gerações trituradas pela conflagração, derroga o estatuto de Weimar, para impor
um regime, sem rumo ainda bem esclarecido, tendo como linha central o racismo, de larga e infeliz projecção na Austria.
A Hespanha se debate ainda nas vascas da ultima revolução. Os Estados Unidos, a titulo de urna politica economia
controlada ou dirigida, hypeertrophiou o executivo de tal sorte que o presidencialismo perdeu a pureza de suas linhas
classicas. A velho França, do equilibrio e da medida, ultima guardiã das conquistas democraticas puras, sente a carcoma
do seu edificio constitucionall roido nos seus alicerçes pelos atropellos de Paris, de Fevereiro de 1934.
A Russia é uma interrogação e uma incognita.
Viaja-se, em summa, numa nebulosa, em materia de organização constitucional. Tateia-se no escuro, procurando a
decifração do enygma da esphinge.
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Todos tem principios e alvitram grandes ideias. Mas a verdade verdadeira é qu enenhum paiz do mundo, mercê das suas
constituições, resolve os problemas fundamentaes da hora presente. O equilibrio perfeito entre os poderes, sua connexão
justa, a harmonia da sua estructura, está sem solução exacta.
A racionalização do poder é apenas um nucleo no protoplasma de uma celula.
A questão social, no estricto senso da lucta entre o capital e o trabalho, ganhou foros largos, entrando no corpo de todas
as organizações constitucionaes. O materialismo historico, como applicação doutrinaria, entrou apenas como paliativo,
nos institutos basicos. Ernquanto, porém, os estadistas não estabelecerem a equivalencia da producção e do consurno
seremos os espectadores impotentes da ronda infeliz dos chaumeurs em todo os caminhos do mundo. (Muito bem).
A economia, Moloch insaciavel, torna-se assim o centro de convergencia de todas as actividades.
"Prosseguindo a marcha da sua finalidade ella, que originariamente se pretendia fundada numa supposta harmonia entre
os interesses individual e o collectivo entrou em conflicto com a politica e com a sociedade, divorciando-se o ideal
economico dos ideaes politico e social.
De facto, emquanto as formas politicas e sociaes evoluem para a igualdade, as formas economicas se orientam, ao
contrario, para a hierarchia, tendendo as leis necessarias que regem a sua evolução moderna a enriquecer mais os ricos e a
empobrecer mais o pobre, quando o ideal do verdadeiro estado social está numa certa medida, que é fundamento de toa a
Republica".
"O dinheiro tem tambem a sua consciencia e o homem justo e digno, que protegido pelas condições do systema social
consegue fazer uma fortuna superior ás necessidades de sua independencia physica e moral, sente a obrigação de devolvela á sociedade, sob a fórma de uma restituição util á communidade"..
Qual o caracter elo estado vis-a-vis de todos estes problemas? "Daisser -faire, Laisser passer?" Não, sua missão se alonga.
Em face da situação do momento, na sua physionomia typicamente patriarchal, elle será o fiel da balança, sereno, mas
sobrettudo humano, entre a liberdade e a autoridade.
Suas sentenças e seus dictames não podem, porém, ficar adstrictos á vontade pessoal e á livre alvedrio dos que governam.
Só um codigo supremo de leis será o paradygma e o ponto de intercessão d etoda a actividade collectiva.
Uma constituição por consequencia não deverá ser a articulação fria e theorica de meia duzia escolas juridicas. A medica
arithmetica perede aqui o seu valor. O facto humano, diverso no tempo e no espaço dentro da Constituição, deve encontrar
uma intercorrencia média, que é sabedoria e equilibrio.
Fugindo ás regras da perfeita technica juridica, que a abstracção especulativa dos homens de gabinete, pouco conhecedores
da vida, fazem em geometria perfeita, uma Constituição deve ser plastica e ductil, descendo mesmo a detalhes, para que se
amolde aos interesses duma collectividade.
Seu texto não pode ter a rigidez da pedra nem a frieza do mar-more. Organismo palpitante, será o sismographo registrador
de todos, os anseios e aspirações de um povo.
Para a confecção da Carta Magna, se reveste, este momento de excepcional importancia.
Cabe-nos o dever precipuo de reatar as tradições de liberalismo politico, que enobreceu a constituinte de Alegrete. (Muilo
bem).
Ella soffreu, então o influxo las idéas, de Zambecari e Garibaldi, vividos na epopeia napoleonica.
Mesmo dentro do seu systema, que redundou em imperialismo, a Revolução, que era a Democracia, se difundiu pelo Velho
Continente.
Como diz Dimitri: A democracia nutriu Napoleão, como a loba nutriu Domulo". Mesmo que a tivesse domado,
arrancando-a do cháos "elle retorna sempre a ella apegando-se ao seu seio de bronze; o sangue de suas veias é o leite da
loba revolucionaria". Si naquella epocha o Rio Grande soffreu as impulsões do espirito transoceanico, agora, ainda,
transcorrido um seculo, a mocidade sahida dos liceus e das academias, presente a transformação do mundo moderno.
Dominadora na suas aspirações a nova geração não permittirá que a constituição do Rio Grande possa ser um estatuto de
odios ou prepotencias. (Muito bem).
Ella dirá como Guntlher Gründel, — "Fé, vontade e acção — Nossa fé é forte, porque ella está enraizada em nós. Nossa
vontade é pura, porque ella repousa sobre o sentimento de responsabilidade e de solidariedade. Nossa acção será
irresistivel, com estas fontes de origem".
Nestes moldes, o que exigirá de nós ella, a nova geração?
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No terreno espiritual, sinão a crença, pelo menos o respeito á divindade.
No lar a organisação affectiva e eugenica da familia jazendo comprehender que o filho não é só um producto do acaso,
mas sobretudo um dever ante os homens e uma responsabilidade em face de Deus.
Na orbita social uma larga diffusão de ensino, de hygiene e de equidade nas relações dos que empregam e são empregados.
Na administração o arejamento burocratico, com as mais amplas garantias do funccionalismo.
No terreno economico, o estimulo da producção, dentro das possibilidades dos mercados de consumo.
Na esphera meramente politica, a liherdade ampla de opinião, sem licenciosidade.
Isto no espirito duma Constituição.
Fóra della poderiam exigir, dizendo como anatole:
"Quanto mais meditamos o problema da nossa existencia, tanto maior se torna a nossa convicção de que deveriamos eleger
a Ironia e a Piedade para nossos auxiliares e juizes. A ironia e a piedado são boa conselheiras, aquella com o seu sorriso
alegra a vida; esta santifica-a com sou pranto.
A ironia que nós invocamos não é uma divindade cruel, não zomba do amor, nem da belleza. O sou sorriso desarma; é ella
que nos ensina a rir dos velhacos e dos parvos e a sermos indulgentes com desdem e o odia''.
Snr. Presidente - Acabamos de prestar o compromisso que a formalistica do acto exigiu. Entretanto isto não basta nos
momentos que passam.
Queremos fazer o acto de fé completo, ardente de homens que representam o Rio Grande. Ante a ara sagrada da terra do
pampa rezamos a nossa oração:
Rio Grande a tua terra é a nossa carne; as tuas aguas são o nosso sangue; a tua luz é a nossa alma; latejamos no teu
cerne; sangramos nas tuas feridas e choramos nas tuas dores.
Os que estão dormindo, transformados, em pó, na tua gleba, dormem dentro de nós no respoito e na saudade.
Os teus anseios e as tuas esperanças são a nossa esperança e o nosso anceio.
E chegaremos até a tua gloria pela indulgencia, pelo perdão e pelo amor. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
(Anaes da Constituinte de 1935, p. p.53-37)
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Quadro em madeira entalhada com imagens dos Deputados Constituintes de 1935
Fonte: Acervo do Memorial do Legislativo
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No dia 29 de junho de 1935, é promulgada, em Sessão Solene, a Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul e encerrados os trabalhos da Assembleia Constituinte.
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Eleições 14 de outubro de 1934

36

PL

Posse na Assembleia Legislativ a: 08/ 07/ 1935
Armando Fay de
Azevedo

Décio Martins Costa

Edgar Schneider

Adolpho Dupont

Adroaldo da Costa

Aurélio Py

Camilo Martins Costa

Firmino Paim Filho

Joaquim Maurício
Cardoso

Adolpho Peña

Alberto de Britto

Antenor Amorim

Argemiro Dornelles

Benjamin Vargas

Coelho de Souza

Cylon Rosa

De Souza Júnior

Favorino de F. Mercio

Francisco Corrêa

Guerra Blessmann

Hildebrando Westphalen

Julio Diogo

Loureiro da Silva

Moysés Vellinho

Oswaldo Hampe

Paulo Rache

Roque Degrazia

Simões Lopes Filho

Viriato Dutra

Xavier da Rocha

Alexandre Martins da
Rosa
(profissões liberais)

A. J. Renner
(empregadores)

Antônio Gageiro Filho
(empregados)

Carlos Paranhos
(empregados)

Carlos Santos
(empregados)

João de Oliveira Castro
(empregadores)

PRL

Olivério de Deus

Rep. Classistas

L
e
g
i
s
l
a
t
u
r
a

PRR

Raul Pilla

Protásio Vargas
(empregadores)

SUPLENTES POR PARTIDOS E REPRESENTAÇÕES
PL

PRR

PRL

REP. CLASSISTAS

Mário Amaro da Silveira

Emílio Kaminski
Oscar Schneider
Andrino Braga
João Manoel Pereira
Flávio Rostro de Castro

Paulino Fontoura
Oscar Kamal
Antônio A. Assunção Jr.
Leopoldo Carlos Schneider
Juvenal Saldanha
Nolasco Frazão de Lima
Ubirajara Índio da Costa
Mario Godoy Ilha

Aires Noronha (empregadores)
Juvenal Conrado (empregados)
Moacyr Godoy Ilha (profissões liberaes)
Carlos Menuto (empregados)
Homero Fleck (empregadores)
José Bertaso (empregadores)

Viriato Dutra, 1º Vice-Presidente, assumiu interinamente a
Presidência da Assembleia entre 02/04/1937 a 13/04/1937 em função da
renúncia do Presidente eleito Blessmann
Igual fato ocorreu com Décio Martins Costa, 1º Secretário, que
assumiu a Presidência da Casa entre 14/09/1937 a 04/10/1937
interinamente, por ocasião da renúncia do Presidente eleito, Viriato
Dutra e os respectivos 1º e 2º Vice-Presidentes
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MESAS DIRETO RAS
Eleição da Mesa: 09/07/1935
Composição do Parlamento:
32 cadeiras

Guerra Blessmann (PRL) - Presidente

Argemiro Dornelles (PRL) - 1º Vice-Presidente
Moysés Vellinho (PRL)
1º Secretário

Xavier da Rocha (PRL)
2º Secretário

Antenor Amorim (PRL) - 2º Vice-Presidente
Hildebrando Westphalen (PRL)
- 3º Secretário

Adroaldo da Costa (PRR)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 15/04/1936

Guerra Blessmann (PRL) - Presidente

Viriato Dutra (PRL) - 1º Vice-Presidente
Moysés Velhinho (PRL)
1º Secretário

Xavier da Rocha (PRL)
2º Secretário

Antenor Amorim (PRL) - 2º Vice-Presidente
Hildebrando Westphalen (PRL)
- 3º Secretário

Mário A. da Silveira (PL)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 13/04/1937

Viriato Dutra (PRL) - Presidente

Joaquim Maurício Cardoso (PRR) - 1º Vice-Presidente
Décio Martins Costa (PL)
1º Secretário

Paulino Fontoura (PRL)
2º Secretário

Loureiro da Silva (PRL) - 2º Vice-Presidente
Olivério de Deus (PRR)
3º Secretário

Antônio Gageiro Fº (RC)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 04/10/1937

Hildebrando Westphalen (PRL) - Presidente

José Bertaso (RC) - 1º Vice-Presidente
Décio Martins Costa (PL)
1º Secretário

Paulino Fontoura (PRL)
2º Secretário

Adolpho Dupont (PRR) - 2º Vice-Presidente
Olivério de Deus (PRR)
3º Secretário

Antônio Gageiro Fº (RC)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 25/10/1937

Raul Pilla (PL) - Presidente

José Bertaso (RC) - 1º Vice-Presidente
Décio Martins Costa (PL)
1º Secretário

Paulino Fontoura (PRL)
2º Secretário

Julio Diogo (PRL) - 2º Vice-Presidente
Olivério de Deus (PRR)
3º Secretário

─ 123 ─

Antônio Gageiro Fº (RC)
4º Secretário

A Constituição de 35 criou a
figura do Deputado
Classista (representantes
eleitos pelas organizações
profissionais) em total
equivalente a um quinto,
pelo menos, da
representação popular,
observado o art. 23, § 4.°, da
Constituição Federal.
Os Deputados Classistas
foram escolhidos por
delegados-eleitores
designados pelos sindicatos
e associações devidamente
reconhecidos, posterior ao
pleito dos representantes do
povo
O número de deputados,
representantes eleitos pelo
povo por eleições
proporcionais e sufrágio
universal, é definido por lei
e não poderia ser maior que
50 e em proporção que não
excedesse 1 para 70.000
habitantes.
A sessão legislativa ordinária
passou a ter a duração de
quatro meses a partir de 12
de abril, podendo ser
convocada
extraordinariamente por um
terço dos seus membros
(prerrogativa inserida pela
primeira vez nesta
Constituiçao), pelo
Governador ou pela
Comissão Permanente
(art.16)
As sessões para funcionar
deveriam ter quorum
mínimo de 12 membros. Foi
criada a Comissão
Permanente (art. 32),
composta de 7 membros,
com 7 suplentes.
Em 4 de outubro e 25 de
outubro de 37 foram
realizadas eleições para
escolha de novos Presidente
e Vices-presidentes da
Assembleia Legislativa.
O Partido Republicano
Castilhista (PRC) surgiu a
partir de dissidências de
alguns políticos do Partido
Republicano Rio-grandense
(PRR), como: Adolpho
Dupont e pelos
representantes classistas,
José Bertaso.

5ª

Interrupção da Assembleia Legislativa em função da Decretação

do Estado Novo de 10/11/1937 a 10/03/1947
Em 10 de novembro de 1937, sustentado por setores sociais conservadores, Getúlio anuncia,
pelo rádio, a "nova ordem" do país. Outorgada nesse mesmo dia a "Polaca", como ficou conhecida a
Constituição de 1937, extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos existentes, suspendeu as
eleições livres e estabeleceu eleição indireta para Presidente da República, com mandato de seis anos.
"São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias
Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. As eleições ao Parlamento Nacional serão marcadas
pelo Presidente da República, depois
de realizado o plebiscito a que se
refere o artigo 187" (Art. 178, CF).
"Esta Constituição entrará
em vigor na sua data e será
submetida ao plebiscito nacional na
forma regulada em decreto do
Presidente da República" (Art. 187,
CF) (Fonte: TSE).
A

"nova

ordem",

historicamente conhecida por Estado
Novo,

sofre

a

oposição

dos

intelectuais, estudantes, religiosos e
empresários.

Em

1945,

Getúlio

anuncia eleições gerais e lança Eurico
Gaspar Dutra, seu ministro da
Guerra,
Oposição

como
e

seu

cúpula

candidato.
militar

se

articulam e dão o golpe de 29 de
outubro de 1945. Os ministros
militares destituem Getúlio e passam
o governo ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, José Linhares, à

Getúlio anunciando o Estado Novo

época também Presidente do TSE,
até a eleição e posse do novo Presidente da República, o general Dutra, em janeiro de 1946. Era o fim
do Estado Novo.
O processo de restabelecimento do sistema democrático no Brasil inicia-se ainda no final do
Estado Novo e é consolidado durante o Governo Dutra. Apesar da repressão, intensifica-se a luta pela
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redemocratização no início de 1945, notadamente após o lançamento, por um grupo de intelectuais, do
"Manifesto Mineiro".
Pressionado, Getúlio Vargas faz editar a Lei Constitucional nº 9/45, que alterou vários artigos
da Constituição, inclusive os que tratavam dos pleitos. Foram então convocadas eleições e determinado
o prazo de 90 dias para fixar as datas da realização destas para Presidente e Governadores de Estado,
bem como para o Parlamento e Assembleias.
O Decreto-Lei nº 7.586/45, conhecido como Lei Agamenon, em homenagem ao Ministro da
Justiça Agamenon Magalhães, responsável por sua elaboração, restabelece a Justiça Eleitoral, regulando
em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições.
Na esteira da redemocratização, já com a Justiça Eleitoral reinstalada, foi empossado o
Presidente Eurico Gaspar Dutra e a Assembleia Nacional Constituinte de 1945.
Promulgada a Constituição, em 18 de setembro de 1946, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal passaram a funcionar como Poder Legislativo ordinário.
De acordo com o artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1846 disciplinas as eleições nos Estados:
No primeiro domingo após 125 dias contados da promulgação deste ato, procederse-á, em cada Estado, às eleições de governador e de Deputados às Assembleias
Legislativas, as quais terão incialmente função Constituinte.

A Constituição, a exemplo da de 1934, consagra a Justiça Eleitoral entre os órgãos do Poder
Judiciário e proíbe a inscrição de um mesmo candidato por mais de um Estado.
O Código Eleitoral de 1945, que trouxe como grande novidade a exclusividade dos partidos
políticos na apresentação dos candidatos, vigorou, com poucas alterações, até o advento do Código
Eleitoral de 1950 (Fonte: TSE).

Desfile cívico
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P O L Í T I C A E P O D E R L E G I S L AT I VO N O R I O G R A N D E
DO SUL REPUBLICANO
PA RT E 3
1945-1964
A TERCEIRA REPÚBLICA
Diorge Alceno Konrad*

A

inda durante o Estado Novo, aproveitando a participação no Brasil na II Guerra
Mundial ao lado dos aliados, aumentaram as pressões para o término da Ditadura
comandada por Getúlio Vargas. A luta mundial contra as forças nazi-fascistas vai

aprofundando as contradições do Governo Brasileiro. Mesmo com as conquistas de direitos para os
trabalhadores, aos poucos, durante a fase final do Estado Novo, ainda marcado pela repressão e pela
propaganda ideológica, foi se ampliando a oposição, tanto à esquerda, pela rearticulação ainda
clandestina do PCB, especialmente após a Conferência da Mantiqueira, ocorrida em 1943, como à
direita, no rearranjo dos setores liberais e conservadores.
Sobretudo, a partir de 1943, com a formação da "União Nacional contra o Fascismo" e a luta
do Brasil nos campos da Itália, se ampliou a articulação política das forças oposicionistas a Vargas e a
luta pela redemocratização do País, sobretudo com a defesa da libertação dos presos políticos e pela
anistia1. Com a guerra mundial entre os imperialismos, resultando em alto custo de vida, sobretudo
para os menos favorecidos, os trabalhadores, a "economia de guerra" atingiu o Brasil, levando às
grandes greves no início de 1945. O Rio Grande do Sul não ficou de fora destas consequências,
especialmente com as paradas dos ferroviários, bancários, metalúrgicos, entre outras categorias,
resultando na retomada dos movimentos sindicais com certa autonomia diante do Estado.
A pressão da oposição de trabalhadores, intelectuais2, estudantes, religiosos e empresários foi
resultando na adaptação da Ditadura à nova situação política, com a conquista da anistia, a libertação
dos presos políticos, a volta dos partidos políticos e o retorno das eleições. Getúlio anunciou eleições
gerais, mesmo assim a oposição conservadora e a cúpula militar, tendo Góes Monteiro à frente, se
articularam e deram o golpe de 29 de outubro de 1945, derrubando Getúlio e passando o governo ao
presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, à época também presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

*

1

2

Professor Associado do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da UFSM de História da
UFSM, Doutor em História Social do Trabalho pela UNICAMP.
Em 18 de abril de 1945, Vargas decretou a anistia geral para os condenados por crimes políticos praticados a partir de 16
de julho de 1934, resultando na libertação de comunistas e aliancistas, presos desde 1935, bem como de integralistas,
presos desde 1938. O ato também possibilitou a volta do exílio de liberais conservadores, sobretudo da Europa e de
países da América Latina, entre outros.
Destaca-se aqui: o "Manifesto Mineiro", publicado em 24 de outubro de 1943, nos 13 anos do Movimento de 1930, e
assinado por importantes intelectuais liberais (advogados e juristas como Adauto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos de
Melo Franco, Artur Bernardes, José de Magalhães Pinto, Milton Campos, Odilon Duarte Braga, Olavo Bilac Pinto,
Pedro Aleixo, Pedro Nava, Virgílio Alvim de Melo Franco, entre outros) de Minas Gerais em defesa da redemocratização
e pelo fim do Estado Novo e; o Congresso Brasileiro de Escritores de 1945, realizado em São Paulo e organizado pela
Associação Brasileira de Escritores, reunindo, entre outros, Graciliano Ramos, Aurélio e Sérgio Buarque de Holanda,
Raquel de Queiroz, Aparício Torely, Augusto Schmidt, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Astrojildo Pereira, Caio
Prado Jr., Antônio Cândido, Mário de Andrade, Dionélio Machado. Moacir Werneck de Castro e Monteiro Lobato.
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O Ato Adicional de 28 de fevereiro de 1945, ou Lei Constitucional n. 9/1945, assinada por
Getúlio Vargas, alterou vários artigos da Constituição de 1937 e determinou que, no prazo de noventa
dias, seria baixado um decreto fixando a data das eleições gerais para presidência e para os governos
estaduais e municipais no Brasil, assim como para o Parlamento Nacional, as assembleias estaduais e as
câmaras de vereadores. Junto a isso, foi promulgado o Decreto-Lei nº 7.586/45, conhecido como Lei
Agamenon, restabeleceu a Justiça Eleitoral, regulando em todo o País o alistamento eleitoral e as
eleições3.
Neste meio tempo, a volta dos partidos vai se consagrando. Por iniciativa de Getúlio Vargas,
nasceu o Partido Social Democrático (PSD), representando grandes proprietários do campo e os
interventores estaduais do Estado Novo, e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), síntese dos
movimentos de trabalhadores oriundos dos sindicatos organizados em torno do governo. Este, na
verdade, será o resultado das amplas manifestações populares que resultaram na consigna "Queremos
Getúlio!". O "Queremismo", como bem demonstrou o historiador Jorge Ferreira, está na origem do
PTB, quando, a partir de maio de 1945, com receio de perder os direitos trabalhistas conquistados, os
trabalhadores passaram a defender a permanência de Vargas na presidência da República e o
adiamento das eleições presidenciais, reforçando o movimento pela Constituinte, mas com Getúlio à
frente do governo (FERREIRA, 2003)4. Com o Golpe de outubro, o intento de manter Vargas na
Presidência foi derrotado, mesmo assim Getúlio lançou o seu ministro da Guerra, Eurico Gaspar
Dutra, como seu candidato, representando o PSD e tendo o apoio do PTB.
Paralelamente a isto, em 7 de abril de 1945, os liberais conservadores trataram de se organizar
partidariamente, criando a União Democrática Nacional (UDN), em suas origens com orientação
política de oposição às políticas e ao próprio Vargas, em defesa do liberalismo econômico e da abertura
ao capital estrangeiro, de franca oposição ao trabalhismo e ao comunismo, tendo sua base social nas
classes médias urbanas e em alguns setores da elites políticas. Desta frente de oposição conservadora,
nascerá a candidatura às eleições de 1945 do brigadeiro Eduardo Gomes.
A vitória aliada na II Guerra, tendo à frente a União Soviética, os Estados Unidos e a
Inglaterra, também foi decisiva para a redemocratização brasileira no que se refere ao
pluripartidarismo e à legalidade comunista. Com isso, o PCB conquistou a legalidade, depois de anos
de clandestinidade, inclusive lançando candidatura à presidência da República, através do gaúcho Yedo

3

4

Em homenagem ao Ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, responsável por sua elaboração. Por sua vez, o Código
Eleitoral de 1945 trouxe a exclusividade dos partidos políticos na apresentação dos candidatos, vigorando, com poucas
alterações, até o advento do Código Eleitoral de 1950. Nesse cenário político em que a Justiça Eleitoral foi reinstalada
definitivamente, o Código restabeleceu a Justiça Eleitoral, regulando em todo o País o alistamento eleitoral e as eleições,
dando as diretrizes para a eleição à Assembleia Nacional Constituinte e as eleições diretas para todos os cargos nos três
níveis de governo. Cf. BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília, 2013.
Disponível em: < http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-livro-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos>.
Acesso em 15 nov. 2013.
O historiador mostra como a intensa campanha contra a candidatura de Eduardo Gomes, liderada por Hugo Borghi, o
qual usou como contrapropaganda uma declaração do brigadeiro de que não estava interessado em receber o voto da
"malta de desocupados" que apoiara Vargas durante o Estado Novo. Borghi explorou o conceito de "malta" que também
significava "grupo de operários que percorrem as linhas férreas levando suas marmitas", através da estratégia de
denúncia contra o candidato udenista, taxando-o de elitista e contrário ao trabalhador, já que desprezava o voto dos
"marmiteiros". Ver: FERREIRA, Jorge. A Democratização de 1945 e o Movimento Queremista. In: FERREIRA, Jorge;
DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Brasil Republicano. Livro. 3. O tempo da experiência democrática. Da
democratização de 1945 ao Golpe Civil-Militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
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Fiuza, engenheiro e ex-prefeito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante a década de 1930, o qual
contaria, em 1945, com votos das camadas médias, populares e trabalhadoras das grandes cidades
brasileiras5.

Campanha Presidencial de Eduardo Gomes pela UDN - 1945

Mesmo com o nacionalismo do Estado Novo, entretanto, partidos políticos com alguma
representação regional se reorganizaram, destacando-se o Partido Social Progressista (PSP), em São
Paulo, o Partido Republicano (PR), em Minas Gerais e o Partido Libertador (PL), no Rio Grande do
Sul, além do nacional Partido Democrata Cristão (PDC).
Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se
as eleições para a Presidência e para a formação da
Assembleia Nacional Constituinte, elegendo-se
Presidente da República o General Gaspar Dutra,
com 55,39% do total dos votos, o que garantiria o
mandato até 1951. O brigadeiro Eduardo Gomes,
apoiado por uma ampla frente de oposição contra
Vargas, tendo na linha de frente grandes meios de
comunicação, obteve 34,74% dos votos. Fiuza
conquistou 569.818 mil votos no pleito e atingiu
9,71% do eleitorado, enquanto Mário Rolim Teles
obteve 10.001 votos, com 0,17% dos votos. O PSD
teve
Líderes do Partido Libertador(PL), Senador Mem de Sá, Dep
Raul Pilla e esposa-1956

5

maioria

para

a

Assembleia

Nacional

Constituinte, com 61,9% dos votos para o Senado

Por outro lado, o Partido Agrário Nacional (PAN), lançou a candidatura do inexpressivo e político Mário Rolim Teles,
raramente citado na historiografia.
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e 52,7% para a Câmara dos Deputados, conquistando a maioria nas duas Casas do Congresso Nacional.
A UDN, o PTB e o PCB receberam respectivamente 23,8%, 4,7% e 2,3% dos votos para o Senado e
26,9%, 7,6% e 4,8% dos votos para a Câmara dos Deputados, sendo que Vargas foi eleito senador pelo
Rio Grande do Sul e por São Paulo e deputado constituinte pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo,
Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia, situação possível devido à legislação
eleitoral da época6, recebeu cerca de 1.150.000 votos (FREIRE, 2013, documento online).
Dutra

tomou

posse na presidência da
República, enquanto em 2
de fevereiro de 1946 foi
instalada a Constituinte, a
primeira

na

Formação

Histórica

do

Brasil

a

garantir uma representação de nove partidos e
contando

com

uma

bancada comunista, o que
marcou a heterogeneidade
político-ideológica da sua
representação

(AITA,

AXT, ARAUJO, 1996, p.
Encontro do Governador eleito Walter Jobim do PSD com o Presidente da República Eurico
Gaspar Dutra e Armando Câmara-1947

133)7. Finalmente, em 18
de setembro de 1946 a
Constituição

foi

promulgada, garantindo o Estado Democrático de Direito Liberal, as novas diretrizes jurídico-políticas
para o Brasil e as liberdades individuais e políticas do cidadão, consagrando na ocasião, por exemplo: a
igualdade de todos perante a lei; a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de
consciência, de crença e de exercício de cultos religiosos; a separação dos três poderes; o
restabelecimento do princípio federativo e; a democracia representativa. Passados poucos mais de sete
meses da Assembleia Nacional Constituinte e da promulgação da nova carta, a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal passaram a funcionar como Poder Legislativo ordinário.

6

7

Logo após, a Constituição de 1946, além de consagrar a Justiça Eleitoral entre os órgãos do Poder Judiciário, proibiria a
inscrição de um mesmo candidato por mais de um estado.
A bancada do PCB na Constituinte Federal foi composta por Luiz Carlos Prestes, senador, e pelos deputados Carlos
Marighella, Maurício Grabois, João Amazonas, Jorge Amado, Gregório Lourenço Bezerra, Abílio Fernandes (eleito pelo
Rio Grande do Sul), Carlos Francisco Gomes, Agostinho Dias de Oliveira, Alcêdo de Moraes Coutinho, Claudino José
da Silva, Henrique Cordeiro Oest, Gervásio Gomes de Azevedo, José Maria Crispim e Oswaldo Pacheco da Silva. Já a
bancada gaúcha na ANC, entre deputados e senadores, teve a seguinte representação: PSD (Adroaldo Mesquita da Costa,
Antero Leivas, Antônio Azambuja, Aristóteles Lima, Artur de Souza Costa, Dâmaso Rocha, Daniel Faraco, Eloy Rocha,
Gaston Englert, Glicério Oliveira, Herófilo Azambuja, João Batista Luzardo, João Neves da Fontoura, José Diogo
Brochado da Rocha, Luiz Mércio Teixeira, Manoel Duarte, Nicolau Vergueiro, Pedro Vergara e Teodomiro Fonseca),
UDN (José Antônio Flores da Cunha e Ozorio Freitas), PTB (Artur Fischer) e PCB (Abílio Fernandes, André Trifino
Corrêa e Luiz Carlos Prestes).
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Entretanto, como afirma Américo Freire, depois do novo texto constitucional ser aprovado e a
Assembleia Nacional Constituinte se transformar em Congresso ordinário, durante o Governo Dutra,
"a nova Constituição seria interpretada tanto para assegurar direitos como para restringir o pluralismo
político, como aconteceu quando da cassação do registro do PCB, em maio de 1947"8.
Como nos mostra Dulce Pandolfi, nesse mesmo dia, "o Ministério do Trabalho decretou a
intervenção em vários sindicatos e fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, criada
pelo movimento sindical em setembro de 1946 e não reconhecida oficialmente pelo governo". Em
resposta à cassação, o PCB requereu habeas corpus para o funcionamento das suas sedes, mas o pedido
foi negado. Como ato final, ocorreu a "exclusão dos comunistas do sistema político-partidário", sendo
que, em janeiro de 1948, ocorreu a cassação dos mandatos de todos os parlamentares eleitos pelo PCB.
Como resultado, "o PCB lançou um manifesto pregando a derrubada de imediata do Governo Dutra,
considerado um governo 'antidemocrático', de 'traição nacional' e 'a serviço do imperialismo norteamericano'", pois, "além de perseguir os comunistas, o Governo Dutra, totalmente alinhado com os
Estados Unidos, em outubro de 1947 rompeu as relações diplomáticas do Brasil com a União
Soviética"9.
Quanto ao Rio Grande do Sul, e seguindo a Constituição Federal10, em 19 de janeiro de 1947,
ocorreram as eleições para deputados da Assembleia Legislativa, os quais, inicialmente irão ter função
Constituinte. O PTB, como viria a se repetir até 1964, conquistou a maioria das cadeiras, elegendo 23
deputados, entre eles Fernando Ferrari, João Goulart (Jango), José Diogo Brochado da Rocha e o
futuro governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, entre os nomes de destaque da sigla em nível
nacional. Mostrando a força getulista em seu estado natal, o PSD elegeu 16 deputados constituintes
(com destaque para Frederico Guilherme Schmidt, Luciano Machado e Moacyr Dornelles), enquanto
outros partidos elegeram respectivamente 5 deputados (PL com destaque para Edgar Luiz Schneider,
presidente da Assembleia Constituinte Rio-Grandense, Carlos de Brito Velho e Mem de Sá), 4
parlamentares cada entre PRP e UDN (figurando Wolfran Metzler pelo perrepistas e Daniel Krieger e
Victor Graeff pelos udenistas) e, por fim, os 3 deputados comunistas Dionélio Machado, Otto Alcides
Ohlweiler e Pinheiro Machado Neto (eleitos pelo PCB).
Em 8 de julho de 1947, a terceira Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, com
características parlamentaristas foi promulgada11, tendo a marca negativa da não presença do
governador Walter Só Jobim, o qual havia sido empossado em 26 de março, bem como da não
assinatura da Carta pela bancada do seu partido, o PSD. Por fim, em 14 de agosto, após as alterações

8

9

10

11

Cf. BRASIL. Constituição 1946. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/
DoisGovernos/Constituicao1946>. Acesso em: 15 nov. 2013.
Ver: A CASSAÇÃO do Partido Comunista no cenário da Guerra Fria. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/DoisGovernos/CassacaoPC>. Acesso em: 15 nov. 2013.
De acordo com o artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1946, foram
disciplinadas as eleições nos estados, conforme o seguinte: No primeiro domingo após 125 dias contados da
promulgação deste ato, proceder-se-á, em cada Estado, às eleições de governador e de Deputados às Assembleias
Legislativas, as quais terão inicialmente função Constituinte.
Porém, dez dias depois, em 18 de julho, após recurso ajuizado pelo governador Walter Jobim e pelo PSD do Rio Grande
do Sul, o STF determinou a retirada de todos os itens que davam a Carta algum sentido parlamentarista.
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oriundas da Emenda Constitucional nº 1, finalmente, a nova Constituição teve a sua promulgação
definitiva.
Getúlio Vargas voltaria à Presidência da República "nos braços do povo". Após campanha
massiva por todo o País, fazendo os 80 discursos e defendendo um programa nacional com reformas
sociais. Assim, o trabalhismo voltou ao comando político da Nação, porém, apesar de "eleito pelo
povo", o governo iniciaria com uma marca mais conservadora. Os reflexos do aprofundamento da
chamada "Guerra Fria", sobretudo após o conservador Governo de Eurico Gaspar Dutra, somado com
a conjuntura da Guerra da Coreia, leva o Governo Vargas a montar um ministério moderado e
conciliador, tendo como eixo o PSD, que terá a maioria das pastas. João Neves da Fontoura ficou no
Ministério das Relações Exteriores; Horácio Lafer (representante de grupos econômicos paulistas) na
Fazenda; Francisco Negrão de Lima na Justiça (por influência do governador de Minas Gerais,
Juscelino Kubitschek); Ernesto Simões Filho na Educação e Saúde; o Partido Social Progressista (PSP),
liderado pelo governador de São Paulo, Ademar de Barros, recebeu o Ministério da Viação e Obras
Públicas, entregue a Álvaro Pereira de Sousa Lima; o PTB ganhou apenas um ministério, o do
Trabalho, entregue a Danton Coelho, mais tarde substituído por Segadas Viana. Para a Agricultura, foi
escolhido o udenista João Cleofas; do Exército veio a designação do general Estillac Leal (Guerra), da
ala nacionalista, enquanto para o Gabinete Militar foi nomeado o general Ciro do Espírito Santo
Cardoso; o brigadeiro Nero Moura e o almirante Renato Guillobel foram escolhidos, respectivamente
para a Aeronáutica e a Marinha; o chefe do Gabinete Civil da Presidência foi Lourival Fontes, exDiretor do DIP; Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação foi indicado para o cargo de líder da
maioria na Câmara, constituída pelo PSD, o PTB e o PSP, devido à sua reconhecida habilidade política
e ao seu bom relacionamento com figuras destacadas da UDN, como Afonso Arinos, líder da minoria.
No Rio Grande do Sul, as eleições de 3 de outubro de 195012 para a Assembleia Legislativa
resultou em maior equilíbrio entre o PTB, que ainda manteve a maioria em relação à legislatura
passada, elegendo 21 deputados (destacam-se o líder ferroviário Croacy de Oliveira, Leonel Brizola e a
primeira deputada do Parlamento Gaúcho, Suely de Oliveira) e o PSD, emplacando 17 parlamentares
(que terá o futuro governador Peracchi Barcellos entre os eleitos). O Partido de Representação Popular
(PRP), de inspiração integralista, elegerá com destaque Alberto Hoffmann e Guido Mondim, enquanto
que o Partido Socialista Brasileiro (PSB) terá como deputado Cândido Norberto, além do PL com
Solano Borges e outros, bem como representações do Partido Social Progressista (PSP) e da UDN. Para
o Governo do Estado foi eleito Ernesto Dornelles, ex-interventor federal durante o Estado Novo.
O ocaso daquele "Ministério da Experiência", assim chamado por Vargas, depois de algumas
modificações nos dois primeiros anos de governo, se dará em 1953, numa conjuntura de aumentos dos
problemas econômicos do País, além do aprofundamento dos conflitos sociais, aprofundadas pelo
direcionamento nacionalista do governo e popular (especialmente pela Criação da Petrobrás e do
monopólio estatal do petróleo, após a campanha popular "O petróleo é nosso!" e pelo atendimento de
12

Uma alteração significativa do Código Eleitoral de 1950 foi a adoção da "cédula única de votação". A cédula oficial
guardou a liberdade e o sigilo do voto, facilitou a apuração dos pleitos e liberando os candidatos de vultosos gastos com
a impressão e a distribuição de cédulas.
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várias reivindicações dos trabalhadores, exemplificado pelo aumento de 100% do salário mínimo).
Para estas ações, Vargas nomeou João Goulart para o Trabalho, Oswaldo Aranha para a fazenda, José
Américo de Almeida para as Obras Públicas, Antônio Balbino, para a Educação e Saúde, Ciro do
Espírito Santo Cardoso para a Guerra, Tancredo Neves para a Justiça e Vicente Rao para as Relações
Exteriores, deixando "clara a nova estratégia do governo: no plano econômico, foi dada ênfase ao
combate à inflação, com o programa de estabilização elaborado por Oswaldo Aranha, enquanto no
plano político, foi buscada uma aproximação com a classe trabalhadora, levada a cabo por João
Goulart", o que resultou no aumento da oposição da UDN e de setores da imprensa ligados aos liberais
conservadores e ao capital estrangeiro13.
Após 1953, a posição antigetulista da UDN somente se aprofundaria, especialmente na
conjuntura da "Greve dos 300 mil", ocorrida neste mesmo ano e que parou a capital paulista,
começando na produção têxtil e rapidamente avançando para outros setores industriais, rompendo
com as proibições paredistas oriundas do Governo de Eurico Dutra e aprofundando a organização
sindical por comitês de fábrica14. Somaram-se a isso os problemas econômicos, como explica Célia
Costa, "diante da conjuntura política desfavorável e da necessidade de adotar políticas
antiinflacionárias", especialmente a partir de janeiro de 1954, quando a pressão dos trabalhadores pelo
aumento do salário mínimo aumentava, questionando o eixo da política de estabilização desenvolvida
por Oswaldo Aranha, o que resultou no aumento de 100% do salário mínimo decretado por Jango. Em
fevereiro, 82 coronéis e tenentes-coronéis, do segmento conservador do Exército, assinaram o
corporativista e provocativo "Manifesto ou dos Coronéis", alegando a deterioração das forças armadas
e criticando o aumento proposto para o salário mínimo, o qual "provocaria distorções salariais graves,
fazendo com que um operário percebesse um salário próximo ao de um oficial do Exército".
Diante da pressão, Vargas demite Espírito Santo Cardoso e João Goulart, "ambos identificados
com a política nacionalista de seu governo e envolvidos diretamente na questão do aumento salarial".
Como demonstra Costa, "apesar do sucesso popular da medida, houve forte reação do empresariado e
dos meios políticos" reforçando-se, a partir dali, o discurso conservador sobre a criação de uma
"república sindicalista no Brasil".
O resultado foi que "a oposição civil e militar retomou o movimento conspiratório que
desembocaria na crise de agosto e no suicídio do presidente"15, sobretudo liderados pelo jornalista e
deputado Carlos Lacerda, através de seu jornal A Tribuna da Imprensa. Somou-se a isso a estratégia
cada vez mais ousada e recorrente da tática liberal-conservadora de instrumentalizar o discurso sobre a
corrupção e sobre o suposto "mar de lama" do Governo de Vargas, juntamente com as tentativas de
impeachment ou pressão para a renúncia de Vargas, mais o episódio do atentado da Rua Tonelero, no
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Cf. estas referências no artigo "Em busca de uma base política ". Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/BasePolitica. Acesso em 16 nov. 2013.
O Movimento começou em 18 de março, depois que a passeata "Panela Vazia", reunindo inicialmente cerca de 60 mil
pessoas, e caminhou da Praça da Sé até o palácio Campos Elísios, sede do governo paulista, exigindo o reajuste do salário
mínimo. Com a "Greve dos 300 Mil", uma nova geração de sindicalistas, liderados pelo PCB, criou o Pacto de Unidade
Intersindical (PUI). No final do movimento grevista, os trabalhadores tiveram um aumento salarial de 32%, depois da
negociação com o ministro do Trabalho, João Goulart.
Ver: COSTA, Célia. João Goulart. O Aumento do Salário Mínimo e o Memorial dos Coronéis. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/CrisePolitica/JoaoGoulart>. Acesso em: 16 out. 2013.
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bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi vitimado o major-aviador Rubens Vaz, que, em 5
de agosto de 1954, dava proteção a Carlos Lacerda. O jornalista saiu do episódio com um suspeito tiro
em cima de seu pé, mas motivo suficiente para aprofundar a oposição pública contra Vargas, acuando
o governo e "com a articulação rápida da oposição, por outro, envolvendo até mesmo o vice-presidente
Café Filho e o ministro da Guerra, Zenóbio da Costa", como indica Marly Motta. Como mostra a
autora, no dia 12 de agosto, Nero Moura, ministro da Aeronáutica, autorizou a instauração de um
Inquérito Policial Militar (IPM), trazendo as investigações do Caso Tonelero para a Base Aérea do
Galeão e, "antes que o mês terminasse, um novo tiro seria ouvido: o que Vargas disparou contra o
próprio peito na manhã do dia 24"16.
Era a aparente vitória da "República do Galeão", da UDN e da pressão interna e externa
conservadora contra Getúlio. Porém, o suicídio resultou em comoção e levante popular, fazendo com
que Getúlio "saísse da vida para entrar na História". As manifestações que se seguiram atingiram órgãos
de imprensa, à direita e à esquerda do trabalhismo, ocasionando depredações de bancos e empresas que
simbolizavam a oposição a Getúlio, sendo que a comoção popular com a sua morte resultou no reforço
da defesa dos princípios nacionalistas e trabalhistas que o levaram a morte, tão marcados em sua Carta
Testamento, especialmente junto à classe trabalhadora brasileira.
A morte de Getúlio Vargas colocará João Fernandes Campos Café Filho na Presidência da
República, o primeiro presidente protestante e potiguar, o qual governará por cerca de 15 meses,
quando foi afastado por motivos de saúde, quando o presidente da Câmara, Carlos Luz, assumiu em
seu lugar. Enquanto Café Filho governou, os anseios políticos da UDN foram conquistados em parte,
pois a maioria de seu ministério pertenceria ao Partido.
Porém, como nos mostra Sérgio Lamarão, a movimentação política não cessou. Pelo
contrário, aprofundou-se com as eleições presidenciais de outubro de 195517, quando a UDN foi
novamente derrotada pela aliança que herdava o patrimônio político de Vargas, o PSD e o PTB,
partidos que elegeram Juscelino Kubitschek e João Goulart, respectivamente como Presidente e VicePresidente da República. A reação golpista da UDN se deu com a tentativa de impedir a posse dos
eleitos, com o argumento de que JK e Jango não haviam obtido a maioria absoluta dos votos. A
resistência legalista teve a liderança de Henrique Lott, ministro da Guerra e militar que se destacaria na
defesa dos princípios constitucionais. Assim, o jogo político da UDN, tendo à frente o Presidente
Carlos Luz, o Ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, e o Coronel Jurandir Mamede, sem força
política, fez com que estes rumassem para Santos, a fim de organizar a resistência golpista a partir de
São Paulo. Nesse ínterim, a Câmara dos Deputados declarou Carlos Luz impedido para exercer a
Presidência da República, designando o vice-presidente do Senado Nereu Ramos para o cargo, o qual
estabelecerá Estado de Sítio e reconduzirá o Marechal Lott ao Ministério da Guerra. Com isso, abriu-se
espaço para o TSE declarar os resultados como legítimos em 3 de outubro e empossá-los em 31 do
mesmo mês (LAMARÃO, documento eletrônico).
16

17

Cf. MOTTA, Marly. O Início do Fim: das tentativas de impeachment ao atentado da Tonelero. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/CrisePolitica/InicioDoFim>. Acesso em: 16 nov. 2013.
Em 1955, a Lei nº 2.250 criou a folha individual de votação, que fixou o eleitor na mesma seção eleitoral e aboliu o uso
de título falso ou de segunda via obtida de modo doloso.
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Com as eleições de 3 de outubro de 1954, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
manterá a hegemonia absoluta da aliança PTB-PSD, incluindo o governador Ildo Meneghetti (PSD),
elegendo juntos 38 deputados, restando 17 cadeiras para PSB, PSP, UDN, PRP e PL.
Por

sua

adversidades

vez,

políticas

as
que

marcaram o período entre a
indicação

de

JK

como

candidato e sua posse na
Presidência,

como

explica

Suely Braga da Silva, "não
deixavam dúvidas quanto à
ferrenha oposição que teria
pela

frente",

capitaneada

costumeiramente pela UDN.
Mesmo assim JK ousou na
economia

anunciando

o

Plano de Metas desenvolvimentista e liberal de "50 anos
de progresso em 5 anos de
realizações"
Sessão Solene da ALRS de posse do Governador Ildo Meneghetti, Presidida pelo
Deputado Victor Graeff - 1955

(incluindo

a

construção de Brasília e a
transferência

da

capital

federal do Rio de Janeiro para
o Planalto Central), marcado pela abertura ao capital estrangeiro, mesmo que contraposto a uma
política de estabilidade monetária, juntamente com o respeito ao Estado Democrático de Direito
(SILVA, documento eletrônico)18.
Porém, esta perspectiva mudancista dos "Anos Dourados" não foi suficiente para evitar as
tentativas de golpe contra o seu governo, incensados pela UDN e pela verve de Carlos Lacerda, como
em Jacareacanga19 e Aragarças20, derrotadas e toleradas por Juscelino, em posição idêntica ao
tratamento dado ao PCB, cujo Partido, apesar da ilegalidade, deixara de ter atuação clandestina, apesar

18
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20

Outra marca importante do Governo JK foi a instrumentalização do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), de
onde saíram diretrizes importantes para o desenvolvimentismo do governo. Sobre o ISEB ver Toledo, 1977.
Em 10 de fevereiro de 1956, oficiais da Aeronáutica ligados a UDN se instalaram por 19 dias na Base Aérea localizada no
Sul do Pará, organizando um quartel-general de resistência conservadora que incluiu o domínio das localidades.
Derrotados pelas forças legalistas, com a prisão do major Haroldo Veloso, logo anistiado pelo Congresso, juntamente
com seus companheiros golpistas, a pedido do próprio JK. (COSTA, Célia Maria Leite. Revolta de Jacareacanga.
Documento eletrônico).
Movimento que eclodiu em Goiás, em 2 de dezembro de 1959, durou 36 horas e foi liderado pelo tenente-coronel João
Paulo Moreira Burnier e contou com nova participação do tenente-coronel-aviador Haroldo Veloso, tendo como
objetivo, segundo Célia Maria Leite Costa, "
controlava, cujos elementos seriam [...] corruptos e comprometidos com o comunismo internacional". O grupo
novamente derrotado fugiu com aviões para Bolívia, Argentina e Paraguai, regressando somente no futuro governo de
Jânio Quadros. (COSTA, Célia Maria Leite. Revolta de Aragarças. Documento eletrônico).
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da pressão udenista e conservadora alicerçada no anticomunismo e no discurso do perigo vermelho e
sindical.
Com isto, o Vice-Presidente João Goulart cumpriu papel político fundamental ao negociar
com as lideranças sindicais, inclusive controlando as ações mais radicais e preservando JK do desgaste,
e articular com os movimentos sociais, especialmente do campo, época em que as Ligas Camponesas
tiveram crescimento significativo e, sobretudo, durante as greves de fortes categorias organizadas em
nível nacional, como os bancários, os gráficos, os marítimos, os metalúrgicos e os ferroviários. A tática
política do Governo JK-Jango, como explica Angela de Castro Gomes, foi caracterizada pela negociação
antes de chegar à Justiça do Trabalho, "para que os contatos e a sensibilidade política do vicepresidente foram fundamentais", como houve a atuação de sindicalistas que "se utilizaram do
momento de distensão política e da posição estratégica do vice-presidente para conseguir ganhos
materiais e simbólicos para os trabalhadores", através de "uma espécie de condução negociada dos
conflitos, que associava controle político com boas doses de liberdade sindical" (GOMES, documento
eletrônico)
Esta conjuntura favorável às forças progressistas e trabalhistas levaria a eleição de Leonel
Brizola para o Governo do Rio Grande do Sul, o qual tomará posse em 25 de março de 1959. O líder
político do PTB e herdeiro de Vargas e Jango também contaria com uma maioria trabalhista na
Assembleia Legislativa, quando seu Partido elegeu 24 deputados, entre eles Sereno Chaise, futuro
prefeito de Porto Alegre, além dos veteranos líderes sindicais Carlos Santos e José Vecchio, bem como
manteve o mandato de Suely de Oliveira. O PSD ficou com a segunda bancada, elegendo 13
parlamentares, entre os quais Hélvio Jobim, filho do ex-governador Walter Jobim. Nas eleições de 3 de
outubro de 1958, construíram suas bancadas o PL, o PRP, a UDN, o PSP, o PDC e o Partido
Republicano (PR), legenda que abrigava candidatos ligados ao PCB, através da eleição do militar e líder
sindical Pedro Alvarez21.
Nas eleições presidenciais de 1960, Jânio Quadros foi leito pelo PDC, inexpressivo em nível
nacional, mas com apoio da UDN. No Rio Grande do Sul, Jânio teve o apoio de grande parte do PSD e
do PL, além de uma dissidência do PTB, chamado de Movimento Trabalhista Renovador (MTR),
liderado por Fernando Ferrari. Tais partidos, que se denominaram de Frente Democrática, se
insurgiram contra a candidatura do Marechal Henrique Teixeira Lott, visto como incentivador da
agitação e "cúmplice dos comunistas"22.
A política ambígua de Jânio, o primeiro Presidente a tomar posse em Brasília, no que tange às
relações exteriores, o colocou em uma encruzilhada, pois, ao assumir o governo, em 31 de janeiro de
1961, no mesmo dia, em rede de rádio e televisão responsabilizou JK pela situação em que encontrou o
País ao assumir o governo, com uma dívida externa de 2 bilhões de dólares e inflação alta, indicando
21

22

Tanto que o PR elegeu como suplente o deputado Jorge Achutti Mottecy, "o vereador de Prestes", com base eleitoral em
Santa Maria.
As passagens abaixo estão referenciadas em KONRAD, Diorge Alceno; LAMEIRA, Rafael Fantinel. Campanha da
Legalidade, luta de classes e Golpe de Estado no Rio Grande do Sul (1961-1964). Anos 90. Porto Alegre: UFRGS, 2011.
Disponível em: http://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/23249/18242. Acesso em 17 nov. 2013. Agradeço a Rafael
Lameira e ao Programa de Pós-Graduação da UFRGS a gentileza para trazer para cá as considerações expostas no artigo.
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economia austera e arrocho, com fala moralizadora, o que "sempre deliciou a classe média", mas cujas
consequências são lesivas a este segmento social, bem como ao proletariado (IGLESIAS, 1992, p.279280).
Oito meses após iniciar seu mandato, a tática pretendida de anunciar a renúncia, para
fortalecer seu poder, não obteve êxito. Sua renúncia foi aceita com facilidade. Saindo do Brasil,
declarou "um dia voltarei como Getúlio". As forças reacionárias haviam se irritado ainda mais com a
política externa independente de Quadros. Quando Jânio Quadros renunciou, em agosto de 1961, por
exemplo, uma das grandes justificativas dos ministros militares para impedir a sua posse foi o fato de
João Goulart promover a agitação nos meios operários, ser vinculado aos comunistas e ser simpático
aos países socialistas.
A reação conservadora intentava impedir a posse de João Goulart, constitucionalmente eleito.
Mas, a partir do Rio Grande do Sul, a Rede da Legalidade, liderada pelo Governador Leonel de Moura
Brizola, ganhou a maioria do País. Em um dos pronunciamentos feitos pelo governador do Estado, o
chamamento da unidade do Rio Grande do Sul e a defesa da legitimidade constitucional para Jango
assumir a Presidência, ressaltando que a tentativa de golpe era "uma bofetada na face do Brasil" e "uma
afronta ao Rio Grande do Sul". Por isto, o Rio Grande do Sul deveria "estar unido e mobilizado para a
defesa das liberdades democráticas sob ameaça da insanidade Golpista", porque, segundo Brizola,
estava em jogo "a inviolabilidade da democracia, a verdade do voto, a legitimidade do mandato
popular", pois "impedir o presidente João Goulart de assumir a presidência da República" era "rasgar a
Constituição"23.
Assim, em 1961, a tentativa de golpe não foi vencedora porque o Governador do Rio Grande
do Sul assumiu uma postura radicalmente contra a iniciativa e praticamente tornou o Estado em região
rebelada. Imediatamente, ele recebeu apoio de boa parte da sociedade sul-rio-grandense, a grande
maioria dos deputados, sindicalistas, estudantes, etc., enquanto a Brigada Militar foi posta em
prontidão. Em nível nacional, a maioria das forças políticas identificadas com um projeto nacionalista,
e mesmo aqueles que somente defendiam a legalidade se opuseram ao golpe, promovido pelos três
ministros militares de Jânio, Silvio Heck, da Marinha, Odílio Denys, do Exército e Grun Moss, da
Aeronáutica, com a cumplicidade do Presidente interino Ranieri Mazzilli. Quando o comandante do
III Exército, general Machado Lopes, aderiu ao movimento liderado por Brizola, a resistência começou
a crescer, então contando com o maior contingente militar do Brasil.
O movimento foi vitorioso em função da grande mobilização popular, pela defesa da
legalidade constitucional, pela decidida liderança de Leonel Brizola e pela falta de apoio social mais
amplo dos setores conservadores. Também pelo decidido apoio militar do III Exército e de oficiais e
combatentes desertores das regiões militares fieis à tentativa de golpe. No Rio Grande do Sul, aqueles
que apoiaram a tentativa de golpe, ou pelo menos que não se opuseram a ele, ficaram em relativo
silêncio. Além da Rádio da Legalidade, organizada pelo Governo do Estado, principal meio de
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Este discurso foi publicado em A ÚLTIMA Hora, p.1, 27 ago. 1961. Apud ALMEIDA, 2008. Entre a renúncia de Jânio e a
posse de Jango: o trabalhismo e a democracia na visão dos jornais Última Hora e Correio do Povo no Rio Grande do Sul
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comunicação entre a resistência, já que os ministros militares censuraram todas as outras formas de
fazê-lo, milhares de pessoas se alistaram nos batalhões populares, chamados comitês da resistência
democrática, e nas Brigadas da Legalidade.

Brizola avaliando com a Brigada Militar táticas de defesa do
Palácio Piratini

Povo na Praça da Matriz apoiando o Movimento
pela Constituição

Vice-Presidente João Goulart, em Porto Alegre, com
Brizola e General Lopes, Comandante do III Exército 31 agosto de 1961

Povo na Resistência

Em junho de 1962, no início da campanha eleitoral, Brizola era cada vez mais atacado pelos
setores liberais por supostamente favorecer a agitação e a subversão. As suspeitas e boatos sobre uma
nova possível tentativa de golpe de direita, através da bandeira do anticomunismo, começavam a
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circular de forma mais recorrente. Igualmente, os militares começavam a insistir reiteradamente na
necessidade de combate à infiltração comunista no País.
Na campanha de 1962, por exemplo, declarações de Luiz Carlos Prestes favoráveis a ações do
Governo do Rio Grande do Sul, e acusações de que o candidato do PTB seguiria a linha de Brizola e de
esquerda, eram usadas como anti-propaganda, acusação ou comprovação de sua "inconveniência como
governador".
Isto ainda foi insuficiente para evitar que o PTB tivesse outra maioria nas eleições para a
Assembleia Legislativa, mesmo que não conseguisse a reeleição para o Governo do Rio Grande do Sul.
Com 23 deputados eleitos, entre os quais Aldo Fagundes, Beno Burmann, Brusa Netto, Sereno Chaise,
Suely de Oliveira e Pedro Simon, o PTB manteve a maioria na casa, enquanto que o PSD elegeu 11
24

parlamentares, entre eles Amaral de Souza . O restante das cadeiras ficaram com o PL (6), o MTR (4),
o PDC (4, com destaque para Nelson Marchesan), o PRP (3), a UDN (3, aparecendo o Ex-chefe de
Polícia do governador Flores da Cunha, Poty Medeiros, assim como Sinval Guazelli, futuro governador
do Rio Grande do Sul) e a Aliança Republicana Socialista (ARS), da qual integravam o PR e o PSB,
elegeu Marino dos Santos, tendo na suplência Carlos Aveline.
Durante o pré-1964, mesmo que os nacionalistas reformistas e os trabalhistas estivessem
muito longe das propostas socialistas, constantemente se opondo a elas, as acusações que pesavam
sobre eles era de que eram comunistas. Este foi o "cimento ideológico" que unificou diversos setores, a
fim de deflagrar a construção do Golpe de 1964. Nesse sentido, a Campanha da Legalidade, vitoriosa
em 1961, aprofundaria a reação dos setores conservadores.
A vitória da Legalidade apenas adiou a sedição conservadora e udenista, o que resultou em
ampliação do discurso conservador, mobilizando brasileiros para aderir à defesa do Golpe, como na
construção do complexo Instituto Brasileiro de Pesquisas Sociais (IPES)/Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD), articulado por setores majoritários do capitalismo atuante no Brasil, tanto em
nível nacional como estrangeiro (DREIFUSS, 1987).
Quando o Presidente João Goulart também decidiu encampar as lutas pelas reformas, atraiu
contra si as fortes oposições e acusações que eram direcionadas a Brizola. Certo é que as mobilizações
de agricultores sem- terra não cessaram após o Governo de Leonel Brizola, mas não contaram com o
apoio do Governo de Ildo Menegheti, eleito com amplo apoio dos ruralistas rio-grandenses,
especialmente aqueles ligados a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul25.
Ildo Meneghetti, então governador do Estado26, não perdeu a oportunidade de sair em ataque
ao governo, afirmando que no Estado ele iria garantir o direito à propriedade privada, não admitindo
"invasões de terras ou violência" (Correio do Povo, março de 1964). Notícias que tinham por objetivo
criar tensão e sensacionalismo eram frequentemente divulgadas como, por exemplo, as que
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Estes dois últimos seriam governadores do Rio Grande do Sul entre as décadas de 1970 e 1980, o primeiro eleito de
forma indireta e o segundo consagrado pelas urnas.
Seu governo iniciara em 25 de março de 1963, em substituição a Leonel Brizola.
Meneghetti voltou a ser governador do estado, com mandato de 23 de março de 1963 a 12 de setembro de 1966.
─ 138 ─

constantemente afirmavam haver pregação ou agitação subversiva no interior ou a que afirmava que
42% das terras no Rio Grande do Sul seriam consideradas de utilidade pública.
Tais episódios tinham o objetivo de mostrar os interesses sociais e as organizações sóciopolíticas que estavam disputando a sociedade naquela conjuntura. Os debates e os problemas referentes
às reformas sociais perduraram até 1964. A mobilização urbana e rural foi consecutivamente
denunciada como nociva à nação e à produção.
Porém, a radicalização do momento político e o avanço das demandas sociais por reformas de
base fizeram com que os setores conservadores se afastassem cada vez mais do Presidente, e não o
contrário. O comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, marcou a atitude de Goulart de
aceitar este afastamento, se voltando para os únicos que ainda poderiam apoiá-lo: as esquerdas.
Na abertura da sessão legislativa de 1964, Jango já havia enviado mensagem ao Congresso
solicitando e recomendando a aprovação das reformas de base. A partir de então, as disputas políticas
se acirraram mais ainda. Os proprietários rurais e empresariais gaúchos lançaram manifestos nos
jornais protestando contra "a demagogia, a agitação, a intranquilidade e a subversão". O Correio do
Povo, em editorial, passou a acusar Goulart e líderes de esquerda de um "neoperonocastrismo",
expressando seus temores em relação aos líderes Juan Domingues Perón e Fidel Castro. Ampliavam-se
os discursos sobre as ameaças de "república sindicalista" ou de aumento da caminhada para a
"bolchevização" do País.
Ildo Meneghetti afirmou, em mensagem ao Congresso Nacional, que o Rio Grande do Sul
reagiria a qualquer atentado contra a Constituição, invocando as mesmas denúncias de agitação e
subversão, recebendo por isso homenagens e solidariedade dos representantes das classes proprietárias,
corporificadas nas federações das Indústrias e do Comércio do Rio Grande do Sul.
A Ação Democrática Popular (ADP), que se consolidou como frente política no Estado do Rio
Grande do Sul, principalmente após a vitória de Meneghetti ao governo, divulgou um manifesto, em
março de 1964, conclamando ao "estado de alerta para evitar o golpe", que viria de Goulart e das
esquerdas. Este discurso se consolidaria daquele momento em diante.
Em 1º de abril noticiava-se a deflagração do movimento golpista, com tropas partindo de
Minas Gerais, sob o comando do General Mourão Filho, com apoio do Governador Magalhães Pinto.
De imediato, o comandante do II Exército, Amauri Kruel aderiu. Na justificativa destes, o Golpe se
dava pela preservação da liberdade e da democracia contra a conspiração comunista 27.
Face ao movimento golpista, Goulart nomeou o general legalista, Ladário Pereira Telles, para
assumir o comando o III Exército, que chegou a Porto Alegre nas primeiras horas do dia 1º de abril,
onde foi recepcionado pelo Prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise (PTB), eleito no início de 1964, no
mesmo momento em que o General Jair Dantas Ribeiro reassumiu o Ministério da Guerra.
O governador do Estado, Ildo Meneghetti, tomou uma série de medidas, a fim de hipotecar
apoio aos golpistas. Solicitou de imediato, por decreto, as emissoras de rádio e televisão sediadas na
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capital. Sua justificativa era "evitar a sua utilização para a difusão de pronunciamentos que possam, de
qualquer modo, perturbar a tranquilidade reinante". Afirmou também que, diante da crise, manteria a
ordem em todo o Rio Grande do Sul.
O objetivo era muito claro, evitar que a Cadeia da Legalidade, organizada por Brizola ante a
tentativa de Golpe de 1961 fosse repetida, tratando-se, na prática, de censura e do controle estatal, a fim
de impedir a reação das forças contrárias ao Golpe no Estado. No plano militar, o governo colocou a
Policia Militar e a Polícia Civil de prontidão.
A sede do governo foi novamente transformada em quartel general, protegido por barricadas,
só que desta vez, a favor do Golpe e contra a ordem constitucional. O III Exército também entrou em
prontidão. Da mesma forma a 5ª Zona Aérea. Quando percebeu que sua manobra de requisitar as
emissoras de telecomunicações falhara, pois elas eram ocupadas por tropas do III Exército leais a
Goulart, e que ainda se encontrava com pouca base social e política em Porto Alegre, ainda no 1º de
abril, por volta das 11h30min, o governador Ildo Meneghetti declarou-se aliado das forças sediciosas.
Contra Goulart, transferiu a sede do governo para Passo Fundo, no 3º batalhão de Caçadores da
Brigada Militar, conclamando pela organização do povo gaúcho contra Goulart.
A situação do Governador iria se agravar ainda mais. Ao entrar em contato com o então
comandante do III Exército, General Galhardo, soube que este estava disposto a apoiar o movimento
golpista e anunciou que o Presidente já havia nomeado o General Ladário Pereira Telles para substituílo no comando, mas afirmou a disposição de prender este general quando se apresentasse. No entanto,
o general Ladário Telles foi confirmado e assumiu efetivamente o comando do III Exército com o apoio
de seu comando.
Este, por sua vez, ocupou as emissoras de rádio, com tropas fieis à legalidade, dando
oportunidade para que as forças civis de apoio a João Goulart dessem início ao processo de levante
popular, sob a liderança de Leonel Brizola e Sereno Chaise, tentando repetir a Campanha da Legalidade
de 1961. Um grande número de populares marchou para a Praça da Matriz, a fim de depor o
governador e entregar o Governo a Leonel Brizola. O clima no Palácio Piratini era de extrema tensão. A
tropa de choque da Brigada Militar foi acionada e tomou posição defensiva. O impasse foi atenuado
quando o Prefeito Sereno Chaise convocou a população que se aglomerava para acompanhar com ele o
desenrolar dos acontecimentos no Paço Municipal.
Ainda na manhã do dia primeiro, o cerco contra o governador estava se fechando. O governo,
entretanto, encontrou uma brecha legal para negar o pedido do General Ladário Telles de requisição da
Brigada Militar, uma vez que esta poderia ser feita através de decreto do Presidente, que já não tinha
condições políticas de fazê-lo. O novo comandante do III Exército ainda tentou, sob uma proclamação
à Brigada Militar, convocar aos soldados leais à legalidade a lutar ao lado das tropas fiéis a Goulart,
apelando para o espírito legalista da corporação. No entanto, tal apelo não pareceu surtir muito efeito.
A situação se complicara, pois o comando do general não era plenamente reconhecido, sendo que parte
das tropas sediadas em Santa Maria, Alegrete e Uruguaiana não obedeciam ao novo comando, estando,
também, sublevadas.
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As forças civis partidárias de João Goulart se articularam, enquanto isso, em torno do Palácio
da Prefeitura Municipal, destacava-se a liderança do Prefeito Sereno Chaise. De posse das rádios
gaúchas, a Cadeia da Legalidade foi reeditada, divulgando notas e proclamações de entidades,
conclamando o povo à resistência contra o "golpe dos gorilas". O movimento culminou com a
realização de um comício no Largo da Prefeitura que contou com oradores como Leonel Brizola,
forças populares contra o golpe às instituições e a defesa da Constituição.
Segundo o Correio do Povo, o prefeito Sereno Chaise permaneceu em seu gabinete desde o
início da crise, atento ao desenrolar dos acontecimentos, cercado por seus auxiliares e por "elevado
número de populares", que se colocaram em frente ao prédio da prefeitura. Desde então, o Prefeito
recebeu manifestações de apoio e solidariedade de inúmeras organizações e entidades: Comando de
Reivindicações dos Servidores do Estado, Comando Nacionalista de Guarujá, Frente Nacionalista do
Magistério Gaúcho, Conselho Sindical Feminino, Comando dos Servidores Federais do Rio Grande do
Sul, Comissão dos Profissionais Liberais, Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares
de Porto Alegre, funcionários da Prefeitura Metropolitana, do MASTER, Sindicato dos Oficiais de
Barbeiros e Similares, da Associação dos funcionários da CEEE, do Sindicato dos Trabalhadores de
Energia Elétrica em Porto Alegre, e "mais de uma dezena de outras entidades de classe, levaram ao
chefe do executivo porto-alegrense, estendendo-a ao presidente da república, sua solidariedade".
A União Estadual dos Estudantes divulgou nota, ainda no dia primeiro, manifestando seu
apoio à manutenção da democracia, pela garantia dos direitos constitucionais, e contra o golpe,
conclamando pela realização das reformas de base. Por sua vez, a denominada, embora desconhecida,
"Mocidade Livre e Democrática do Rio Grande do Sul" lançou manifesto apoiando o Golpe, apoiado
nos mesmos discursos brandidos pelos sediciosos. A sociedade estava dividida.
Por sua vez, os titulares dos órgãos federais no Rio Grande do Sul, sediados na capital,
reunidos em Assembleia deliberaram criar uma força de vanguarda subordinada ao III Exército, com o
objetivo de participar da luta em defesa das instituições democráticas. Na mesma ocasião, foi lançado
um manifesto assinado por 50 titulares dos órgãos federais manifestando apoio e confiança no
Presidente João Goulart e aos poderes constituídos. Importantes debates foram travados na Assembleia
Legislativa do Estado, mas nenhuma resolução foi aprovada, a despeito dos esforços dos deputados
trabalhistas em tentar aprovar uma moção de apoio ao Presidente, o mesmo aconteceu na Câmara de
Vereadores de Porto Alegre. As forças políticas também estavam divididas.
Já em 2 de abril, diante da notícia de que Goulart abandonara Brasília, se anunciava a vitória
do movimento "rebelde". As 3 horas e 15 minutos de 2 de abril o Presidente João Goulart
desembarcava no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, acompanhado por ministros e auxiliares,
junto com o General Assis Brasil. Cerca de duzentas pessoas esperavam Jango, recepcionado com "vivas
ao Presidente do Brasil". Depois de ser cumprimentado pelo comandante do III Exército, Ladário
Pereira Telles, pelo Prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise e pelo Deputado Leonel Brizola, bem como
por diversos deputados estaduais, João Goulart foi escoltado por vários tanques e por elementos da
companhia de guarda, até a residência do comandante do III Exército. Um dos oficiais que
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acompanhavam o Presidente afirmou que ele vinha para o Rio Grande do Sul dar prosseguimento a
luta pela retomada do poder (Correio do Povo, 2 de abril de 1964). De fato, o Estado foi o líder do
movimento que garantiu sua posse em 1961, e era sua maior esperança de contar com base social e
militar para deflagrar uma resistência efetiva.
Entretanto, a situação militar no III Exército estava ficando cada vez mais desfavorável.
Mesmo que o quartel general anunciasse que exercia controle sobre todo o território do Rio Grande do
Sul, os jornais indicavam que as tropas da Divisão de Cavalaria, com sede em Uruguaiana, a 3ª Divisão
de Cavalaria, com sede em Bagé e a 3ª Divisão de Infantaria, com sede em Santa Maria, não recebiam
ordens do III Exército, estando sublevadas. O General Newton Barra que viajou para assumir o
comando em Santa Maria não conseguiu fazê-lo, tendo que retornar a Porto Alegre.
A notícia acalentadora era que a 5ª Zona Aérea, comandada pelo Brigadeiro Othelo Ferraz, se
declarou fiel ao III Exército e a Constituição. A Brigada Militar, que em 1961 também foi importante
para a resistência, manteve-se fiel ao Governador Meneghetti, e não aceitou nem a requisição da tropa
feita pelo General Telles, nem o apelo feito pelo mesmo, a fim de que se unissem à resistência pela
legalidade.
Mesmo com uma forte mobilização popular e com o controle de praticamente todo o Rio
Grande do Sul, o Presidente Goulart achou que não teria condições de resistir ao Golpe com as
condições militares que dispunha. Recusou-se, por sua vez, a distribuir armas à população que estava
disposta a resistir, como fizera Brizola em 1961. E às 11h45min, do dia 2 de abril, voou de Porto Alegre
para o exílio, segundo os jornais, acompanhado por auxiliares e militares, agradecendo a lealdade do
povo gaúcho e das forças do III Exército, como baluartes na defesa da legalidade e da democracia.
Esses acontecimentos esclarecem e problematizam uma tese que há muito frequenta a
historiografia brasileira. A versão corrente, criada ainda durante a Ditadura, sempre deu a entender que
não houve resistência ao Golpe. Este teria sido um consenso nacional, portanto, a fim de salvar a
democracia dos comunistas, das esquerdas, da demagogia e da corrupção. Como em muitos outros
elementos tomados como explicativos do Golpe, a versão dos sediciosos se assentou como verdade
histórica. A sorte da limitada democracia brasileira foi decidida no Rio Grande do Sul, onde a
resistência depositou suas últimas esperanças.
Por fim, é importante salientar, conforme demonstrou amplamente Carlos Fico28, o Golpe
contou com total apoio e colaboração do Governo dos Estados Unidos, através do embaixador Lincoln
Gordon. Tal apoio era não somente político, mas também militar consubstanciado num plano de
contingência que previa apoio logístico e de tropas para os golpistas brasileiros, expresso na famosa
Operação Brother Sam, que se sabe hoje fazia parte de um plano muito mais amplo para apoiar a
sedição no Brasil. Tal plano, contou com planejamento conjunto entre militares brasileiros e o
Governo dos EUA. Sabe-se também a ampla participação desta potência estrangeira na campanha de
desestabilização e na conspiração contra Goulart, junto com as entidades das classes conservadoras do
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Brasil. Compreender este ponto é fundamental para entender a relação entre o Golpe no Brasil e o
contexto mais amplo da Guerra Fria, onde tal conflito se situa.
Além do mais, ajuda a entender como a coesão de grande parte dos militares, sob o signo da
Doutrina de Segurança Nacional e do anticomunismo, foi fundamental para o êxito da sedição. Sabe-se
também o papel dos Estados Unidos na formulação da Doutrina de Segurança Nacional e na formação
da ESG, responsável pela doutrina no Brasil, bem como do financiamento da difusão destas ideias e nas
organizações anticomunistas e anti-Goulart. Não se trata de pensar numa grande conspiração
internacional, mas compreender o processo histórico em sua totalidade, para não falsear a realidade ou
isolar elementos importantes e complementares para entender como o Brasil mergulhou em mais de
vinte anos de Ditadura de Segurança Nacional.
Assim, não se sustentam as avaliações que se referem à falta de apreço pela democracia pelas
esquerdas e pelo Governo de João Goulart29. O Golpe pode ser entendido como a culminância de um
amplo movimento civil-militar contra um projeto de sociedade que pretendia promover mudanças
dentro de preceitos nacionalistas.

Vargas em entrevista coletiva à imprensa, no Palácio Rio Negro, anuncia a realização de eleições.
Petrópolis (RJ), em 2 de março de 1945. Fonte: Acervo FGV
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vacância do Cargo ocupado por Jango, sob os auspícios do Deputado Auro de Moura Andrade, em 2013, o Congresso
Brasileiro, por proposição dos Senadores Pedro Simon (PMDB-RS) e Randolfe Rodrigues (Psol-AP), considerou sem
legalidade o Ato que legitimava o Golpe de 1964.
─ 143 ─

ASSEMBLEIA CO NSTITU INTE DE 1947

10/03/47 - 09/07/47
A Sessão de Instalação da Legislatura 47-51, com fase inicial de Constituinte, teria que ter
ocorrido em 3 de março de 1947, entretanto, por um óbice judicial, ocorreu somente em 10 de março
1947. Nesta data, presidiu a Sessão de Instalação e Eleição da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul, o Sr. Desembargador Erasto Roxo de Araujo Corrêa, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, por competência legal a quem cabia Presidir a Instalação da Assembleia e promover
a eleição de sua Mesa. O deputado Edgar Luiz Scheneider foi eleito Presidente da Assembleia
Legislativa nessa Sessão. A Constituição Federal, de 18 de setembro de 1946, no art. 11, parágrafo 8º,
das Disposições Constitucionais Transitórias, incumbia ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
convocar, instalar as Assembleias Legislativas estaduais e promover à eleição da Mesa. Estabelecia,
também, a Constituição Federal, o número de Deputados Estaduais por Estado (ADCT, art.11
parágrafo 1º). Para o Rio Grande do Sul, o número fixado foi de 55 Deputados.

Quadro entalhado em madeira com imagens dos Deputados Constituintes de 1947
Fonte: Acervo Memorial do Legislativo
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Fase Constituinte - Eleição da Mesa: 10/03/1947

Edgar Luiz Schneider (PL) - Presidente

Joaquim Duval (PSD) - 1º Vice-Presidente

Hermes P. de Souza (PSD)
1º Secretário

Helmuth Closs (PRP)
2º Secretário

Victor Graeff (UDN) - 2º Vice-Presidente

Dionélio Machado (PCB)
3º Secretário

Nestor Jost (PSD)
4º Secretário

Discurso pronunciado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
Deputado Edgar Luiz Schneider, na Sessão Solene de Instalação da Assembleia Estadual
Constituinte, em 10 de março de 1947.
O Sr. Edgar Luiz Schneider assume a presidência e pronuncia o seguinte discurso:
Sr. presidente do Tribunal Regional eleitoral, dignos representantes das autoridades civis e militares, Srs.
Deputados, meu senhores:
— Instalada a Assembléia Legislativa do Estado e formada a Mesa diretora de seus trabalhos, apraz-me
inicialmente exalçar, autorizado pelas correntes que me sufragaram o nome, a maneira superior e clarividente como,
nos atos integradores e quantos os antecederam, se houve o Tribunal Regional Eleitoral, tendo à frente o egrégio
titular, desembargador Erasto Roxo de Araujo Corrêa, seu presidente, cujas expressões, primeiro aqui pronunciadas,
fixaram a consagração efetiva das atribuições dêste Poder Constituinte.
Graças ao inestimável concurso dessa justiça especial, volta o Rio Grande do Sul aos quadros jurídicos,
através do primado representativo, que deu sentido democrático à escolha de seus delegados e à manifestação de suas
reivindicações.
É a convicção de emanarem do povo, sob a ação vigilante dos responsáveis pelo livre exercício do voto, que se
fortalece, entre os eleitos, à vista do límpido desfecho da recente pugna cívica.
Nêsse desempenho inflexível, que foi a sua fiscalização, as autoridades eleitorais, ciosas do roteiro legal,
obraram como um paradigma de retidão, de independência e de serenidade.
Sua seja, pois, a maior homenagem e seu o maior louvor; que transcendem da minha palavra, sancionada por
várias parcialidades políticas, em cujo testemunho se objetiva e avulta a gratidão do Rio Grande do Sul à sua
judicatura eleitoral.
Quanto à eminência da investidura que, sôbre excedente de meus reduzido méritos, acabam de conferir-me os
sufrágios de parte da representação rio-grandense, é um galardão que supéra as mais altas aspirações, entre as quais
pudera sorrir-me a fortuna política, em plena ressurreição democrática.
Volvendo ao seio desta Assembléia, em terceira legislatura, tendo de permeio largos interregnos, eis que sinto
renascer, ao contacto de meus pares, a certeza que a todos infunde e orienta uma nobre ambição de servir o Rio Grande
e sua gente.
Entretanto, nunca esteve o planário legislativo tão dividido em correntes partidárias e em tempo algum a
opinião pública teve um espelho mais vivo como nesta fragmentação ideológica capaz de colher todos os matizes
doutrinários, em cuja efervescência se hão de forjar os lineamentos constitucionais do Estado.
Ascendendo a este posto, mercê de generosa e desvanecedora votação, estou que não o poderia aceitar sem
convir que, antes de tudo, é uma função de magistrado, em afastamento igual de todas as facções e sobranceira às
injunções de quaisquer proveniências.
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Dentro dêsse espírito e devotado a êsse propósito, inseparáveis de cargo que entro a exercer, serei fiel ao seu
conteúdo, intransigente cumpridor de seus deveres e atento à sua dignidade e ao seu decôro.
Entre homens que têm ideais definidos e um forte desejo de acertar e serem uteis, o clima da proposição e do
debate será, induvitavelmente, o da elevação e da tolerância, sempre fecundas, sem embargo de todas as divergências
nas idéias e nos pendores políticos.
Não são outras, com efeito, as perspectivas que auspiciam o advento da presente legislatura, em fase
constituinte, que me incumbe a honra de presidir.
O povo rio-grandense, que se encontra nêste recinto, está seguro da faina desvelada e meritória, a que se
dedicarão, sem dúvida, os dignos mandatários eleitos, sintonizando com a tradição do Rio Grande do Sul a isenção e a
nobreza heróica de seus trabalhadores da liberdade, do direito e da democracia.
(Muito bem, palmas prolongadas)

Na falta de regimento interno para a Constituinte, a Comissão composta por Brochado da
Rocha, Rodrigo Magalhães, Odilio Martins de Araujo, Humberto Gobbi, Guilherme Mariante,
Fernando Ferrari, Leonel Brizola, Celeste Gobbato, Cesar Santos, Alvaro Ribeiro Pereira, Raimundo
Fiorelo Zanin, Unirio Carrera Machado, Aquiles Mincarone, Guido Giacomazzi, João Nunes de
Campos, Afonso A. Viana, Floriano Neves da Fontoura, João Lino Braun, adotou através da indicação
nº 2 o regimento dos trabalhos da Assembleia Nacional até a aprovação do Regimento definitivo.

Plenário da Assembleia Constituinte de 1947
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Comissão Constitucional
Indicados pelos Líderes das Bancadas na Sessão de 14 de março de 1947, composta
proporcionalmente a representação partidária eleita.
Egydio Michaelsen

PTB

João Nunes de Campos

PTB

Paulo Couto

PTB

Fernando Ferrari

PTB

Tarso Dutra

PSD

Francisco Brochado da Rocha

PSD

Oscar Carneiro da Fontoura

PSD

Henrique Fonseca de Araujo

PL

Oswaldo Bastos

UDN

Luiz Alexandre Compagnoni

PRP

Otto Alcides Ohlweiller

PCB

Discursos pronunciados na Sessão Solene para Promulgação da Constituição, em 8 de julho de 1947
Às 15 horas o sr. Edgar Schneider assume a presidência. Acham-se presentes os seguintes srs. deputados:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO: — Aquiles Mincarone, Alvaro Pereira, Ataliba Paz, João
Marques Goulart, Assumpção Vianna, Celeste Gobbato, César Santos, Egydio Michaelsen, Fernando Ferrari,
Floriano Neves da Fontoura, Guido Giacomazzi, Guilherme Mariante, Humberto Gobbi, José Diogo Brochado da
Rocha, João Nunes de Campos, João Lino Braun, J. Germano Sperb, Leonel de Moura Brizola, Odílio Martins de
Araujo, Paulo Couto, Rodrigo Magalhães, Raimundo Zanin e Unirio C. Machado.
PARTIDO LIBERTADOR: — Antônio Maria, Carlos de Brito Velho, Edgar Schneider, Henrique
Fonseca de Araujo e Mem de Sá.
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL: — Bruno Bom, Daniel Krieger, Osvaldo Bastos e Vitor Graeff.
PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR: — Carlos Maurício Werlang, Helmuth Closs, Luiz
Compa-gnoni e Wolfram Metzler.
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL: —
Pinheiro Machado Neto, Júlio Teixeira e Jover Teles.
O SR. PRESIDENTE — A lista de chamada
acusa o comparecimento de 39 srs. deputados. Está aberta
a sessão.
Na ausência dos 1º, 3º e 4º secretários, convido
o deputado Leonel de Moura Brizola, para ocupar a 2ª
secretaria. O Sr. Leonel Brizola procede à leitura da ata
da sessão anterior, que, posta em discussão, é aprovada
sem observações.

Da esquerda para direita, integrantes do Partido
Comunista: Otto Ohweiler; Dyonélio Machado;
Pinheiro Machado Neto
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O SR. PRESIDENTE — Vai passar-se ao ato da bênção das Bandeiras, por S. Excia. Reverendíssima,
Dom Vicente Scherer, Arcebispo Metropolitano.
(S. Excia. o Arcebispo Metropolitano procede à bênção das Bandeiras, Nacional e Farroupilha, sendo
assistida de pé pelos srs. deputados e assistência).
O SR. PRESIDENTE — Concedo a palavra ao deputado Luiz A. Compagnoni, para falar no ato de
entronização da Bandeira Nacional.
O SR. LUIZ COMPAGNONI — Sr. Presidente. Srs. deputados:
Em primeiro lugar queremos agradecer a excelsa honra que foi conferida ao mais apagado membro desta
Casa, êste humilde populista, para ser o orador oficial desta cerimônia.
A solenidade da entronização da bandeira nacional, no recinto das sessões da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, reveste-se da mais alta significação.
Vivemos instantes gravíssimos na história da nossa pátria. Há uma procura insistente de rumos. Nossa
geração, que alguém já denominou de "Geração sacrificada", olha para o alto da colina que divide a bela Capital
Gaúcha, e contempla o velho casarão da Assembléia dos representantes do povo, à procura de um roteiro seguro para a
marcha das coisas da pátria. Esta geração, que nasceu ao espoucar de uma grande guerra e amadureceu vivendo a
tragédia de um outro conflito mundial, dirige-se para os homens a quem elegeu, na esperança de um gesto que seja ao
mesmo tempo uma definição de rumos e uma certeza de que não mais haverá vacilações ou desencantos para o futuro.
Esta geração brasileira, que despertou com a epopéia dos 18 de Copacabana e que se desiludiu em 1924, em
30, em 32, em 37 — esta geração de idealistas que, de quando em vez, por um momento chega até a descrer dos
destinos da Pátria, necessita do nosso exemplo, da nossa palavra, do nosso gesto definidor, para que possa acompanhar
a caminhada da Pátria, na certeza de nossos grandes destinos.
A entronizagio da Bandeira do Brasil é a reafirmação da nossa fé inquebrantável no misterioso desígnio da
providência que deu à nossa Pátria esta imensidão geográfica, para que pudesse conter uma nação marcada com uma
indefinível, mas inegável, destinação de grandeza.
A Bandeira está, a nos dizer, a nos gritar, que a Pátria é uma só. O verde e amarelo de seu pano cobrem tôda
a imensidade de nosso território. Esta é a primeira lição da solenidade presente e o rumo fundamental para as gerações
desiludidas, que, neste momento, dirigem olhar e pensamento para esta casa vetusta. E é também, o gesto uniforme de
quantos labutam neste recinto, tendo os olhos ùnicamente voltados para estas terras imensas qua o Cruzeiro do Sul
cobre e ilumina, — gesto que é orientação, sinal de roteiro seguro, que todos os brasileiros podem seguir com a
tranqüilidade dos que querem bem cumprir com o próprio dever.
A imagem da Pátria jamais nos sai do pensamento. A todo momento, mesmo nos difíceis instantes, nas
grandes decisões, lá está ela a nos dizer qual o caminho que devemos tomar. Honra, interesses, oportunidade — tudo
deve ceder ante o destino comum de nossa grande Pátria. Os atos de todos os homens públicos, para que venham ao
encontro dos superiores interêsses da nacionalidade, devem ser realizados tendo diante dos olhos o mapa da Pátria.
Sem êste pensamento condutor, o do interêsse comum, moral ou material, da Nação Brasileira, não haverá
solidariedade nacional e nulo será o patriotismo.
Ao decidirmos sôbre as coisas da Pátria, devemos sentir a sociedade nacional e êste sentimento nos
conduzirá com seguranga para a meta colimada. Devemos pensar nos tapuias amazônicos, nos sertanejos do norte e do
centro, nos jangadeiros, nos caiçaras, nos piraquaras. Todos são brasileiros. Estendamos nosso olhar sobre o mapa da
Pátria e veremos vaqueiros, boiadeiros, tropeiros, mineiros, garimpeiros, colonos, camaradas, sitiantes, rendeiros. A
sociedade nacional é ainda mais extensa: acompanhamos em pensamento aos seringueiros, aos ervateiros; aos gaúchos
dos pampas e aos campeiros do sertão; aos pequenos artífices, aos operários de tôdas as fábricas, aos trabalhadores de
tôdas as categorias, aos funcionários de tôdas as repartições; aos agricultores, aos comerciantes, aos industriais; aos
homens de todos os ofícios e de tôdas as profiesões liberais, aos professores e aos moços de tôdas as escolas; aos
soldados, aos marinheiros, aos aviadores.
Em todos devemos pensar, com todos devemos sentir. É por isto que se diz que a Pátria é a alma da Nação.
Esta misteriosa telepatia qua nos faz sentir as mesmas ansiedades, as mesmas amarguras, as mesmas esperanças de
todos os brasileiros, espalhados na imensidade geográfica do território nacional. É o destino comum que une a todos os
que habitam este solo sagrado, numa vibração uníssona, quando da contemplação do passado glorioso ou do futuro
cheio de esperanças fagueiras.
Pátria — lar dos antepassados. Pátria — futuro de nossos filhos.
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Quanta responsabilidade carregamos nós, homens que recebemos um mandato do povo brasileiro! Ha um
futuro e um passado a clamarem por nosso patriotismo. Somos os guardas, os depositários de bens, da civilização, da
honra que nos legaram nossos antepassados comuns e de que o futuro nosso credor. Quantos exemplos de virtudes
cívicas, de espírito republicano, de afirmação democrática, recebemos dos que vieram antes de nós! Quantos foram
imolados no altar do sacrifício para que tivessemos nós o direito e a ventura de poder exclamar entre soluços de
emoção. Temos uma Pátria livre!
No entanto, teremos nós plena consciência de que somos merecedores da dignidade, da austeridade, do
sacrifício dos que nos precederam? Contemplando a lealdade de nossa gente, teremos nós sempre cumprido com a nossa
palavra tôda vez que solenemente a empenhamos? Glorificando os que lutaram pela integridade da Pátria, teremos nós
a certeza profunda de jamais termos realizado um ato sequer que pudesse significar um perigo para a unidade
nacional? Evocando o sacrifício dos martires do bem público, teremos nós de algum modo auxiliado os que exploram o
povo em suas misérias e necessidades ou fazendo destas motivo para tôdas as demagogias? Rememorando os que
lutaram pelo fortalecimento do todo nacional, em todos os tempos, teremos nós alguma vez preferido satisfazer
interesses regionalistas ou locatlistas, em detrimento dos superiores interesses da grande sociedade nacional?
Uma Pátria, uma grande Pátria, só se constroi com o sacrifício permanente de todos os seus filhos. Mas
sacrifício não é sòmente o gesto heróico, onde se extingue uma vida em holocausto à perenidade da Pátria. Sacrifício é
apagarmos em nós tôdas as veleidades egoístas, dêste egoísmo cotidiano que nos faz esquecer a felicidade do próximo,
da família, da sociedade, da Pátria e da humanidade.
A Pátria que queremos, portanto, é aquela em que os homens saibam dominar, pelo espírito, tôdas as
fraquezas e degradações humanas.
"No campo do espírito, há grandes e pequenas nações, assim como há grandes e pequenos homens. Os grandes
homens, no campo do espírito, são aqueles que, por seu valor pessoal, trazem uma colaboração destacada ao progresso
da humanidade. Pequenos, os que apenas se deixam arrastar pela vida. As grandes nações, no campo do espírito, são
aquelas cuja elevação moral e cultural se impõem ao respeito e à admiração, das demais. Pequenas e inexpressívas, as
que se deixam diluir no calda das civilizações alheias.
"Como brasileiros, queremos que o Brasil seja uma grande nação, rica de valores espirituais próprios, capaz
de prenunciar, no concerto das nações, a sua palavra, inédita, pessoal e fecunda.
"Somos, pois, nacionalistas. Mas, nosso nacionalismo não é, apenas, o culto à Bandeira e ao Hino Nacional.
Nosso nacionalismo é uma convicção, que resulta da consciência de nossas realidades, do conhecimento de nossa
história, da observação de nossas tendências e aspirações, do respeito à índole e ao caráter de nosso povo". (Carta de
princípios).
Dissemos, de início, que êsse ato é de mais alta significação. E bem se compreende. Somos mandatários do
povo. O povo espera de nós o exemplo para sua orientação nas coisas nacionais. Nós, ao entronizarmos a bandeira
nacional, definimos, em gesto preciso quais os rumos de nossa caminhada política: a unidade, a perenidade, a grandeza
da Pátria comum, simbolizada pelas cores auriverdes de nosso pendão. Mas o povo espera ainda mais algo de nós. Em
suas intuições divinatórias, o povo clama por uma política nacional, uma política superior às políticas doutrinárias e
sempre falazes dos partidos. Uma política instintiva, costumeira, tradicional. O povo clama, esta "geração sacrificada"
almeja ardentemente que nós, seus mandatários, inauguremos uma política verdadeiramente nacional. Nacional, pelo
sentimento que deve unir todos os brasileiros de todos os quadrantes da Pátria. Nacional, pela passado comum.
Nacional, pela identidade de objetivos. A fôrça do sentimento patriótico está na sensação de apôio mútuo e de
vizinhança moral. Clamam por esta política, porque, no dizer no grande Alberto Torres: "Não é verdadeira
nacionalidade o país que não tem a sua política"! E sòmente com o mapa da Pátria diante de nossos olhos, inspirados
pelo simbolismo de nossa bandeira, é que poderemos conceber os lineamentos de uma grande política, uma política de
grandeza nacional, uma política que seja capaz de produzir apóstolos e mártires, pois que ùnicamente com ela
poderemos assegurar o futuro de nossos filhos — finalidade suprema da existência das pátrias.
"Cada povo tem sua Pátria, que não se confunde com as outras pátrias, porque cada nação é um conjunto
diferente de realidades. Assim como cada homem tem sua própria personalidade, apesar da identidade da natureza
humana, assim também cada nação tem sua própria fisionomia, apesar de todas se definirem, essencialmente, do mesmo
modo" (Carta de princípios).
Por isto, também, assim como não podemos sacrificar o todo nacional ao interêsse das partes, ainda que
respeitáveis, da mesma forma, a subserviência a ideologias ou partidos estrangeiros é de morte para nossa Pátria; bem
como a influência de povos estrangeiros, que despersonalizassem o Brasil, e que valeria a uma renúncia ao nosso futuro
e redundaria em nosso aniquilamento.
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Por tudo isto, estamos nós, hoje, reafirmando solenemente nossa fé nos destinos da Pátria, esta fé que nunca
nos abandonou. A "geração sacrificada" pode olhar confiante para o cimo da colina que divide a Capital Gaúcha. Não
queremos que a nova geração sofra desilusões de um passado recente. E neste nosso "não queremos" vai tôda energia de
nossa alma, todo o esfôrço de nossa vontade, a promessa de todos os sacrifícios que sejamos capazes de realizar.
"A juventude é o penhor mais sagrado da Pátria. Dela, sòmente dela, depende o futuro de uma nação.
Juventude sem ideal é Pátria sem continuidade, sem memória para recordar as glórias do passado, nem fôrça para
realizar a grandeza nacional em luminoso porvir.
"Bendita seja, pois, a mocidade brasileira, que desperta, e caminha, e sonha e luta na plenitude da
consciência ao seu dever e da sua missão histórica". (Plínio Salgado).
Que a entronização da Bandeira da Pátria seja o sinal das grandes definições da nacionalidade. Que nos
faça sentir, verdadeiramente, a alma da Nação. Que ao contemplar esta Bandeira, misteriosa vibração produza o
frêmito do mais puro patriotismo, transfundindo-se em todos os brasileiros que vibram no mesmo instante na extensão
infindável de nossas terras verdejantes.
Que a entronização da Bandeira Nacional tenha força bastante para fazer com que todos os brasileiros
sintam a alma da Nação, de modo tão intenso, de maneira definitiva, como a sentiu Bilac, naquele verso que faz
transcender o patriotismo dos limites desta vida terrena:
"Pátria, latejo em ti,
"Vivo, choro em teu pranto; e, em teus dias felizes,
"No alto, como uma flor, em ti, pompeio e exulto!
"E eu, morto, — sendo tu cheia de cicatrizes.
"Tu golpeada e insultada, eu fremerei sepulto:
"E os meus ossos, no chão como as tuas raizes,
"Se estorcerão de dor, sofrendo o golpe e o insulto".
Salve Bandeira do Brasil! Diante de ti, juramos construir uma Grande Nação Cristã e Democrática!
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE — Tem a palavra o deputado Egydio Michaelsen, para falar, em nome da
Assembléia, no ato da entronização do Pavilhão Farroupilha.
O SR. EGYDIO MICHAELSEN — Sr. Presidente.
O Rio Grande do Sul vive hoje um de seus dias mais históricos. O 8 de julho será o início de uma nova era
para os rio-grandenses.
A 14 de julho de 1891 promulgava-se neste mesmo recinto a primeira constituição republicana do Estado,
estruturada por essa personalidade exponencial de uma época que foi Júlio de Castilhos. Vigorou durante 39 anos.
A 29 de junho de 1935, ainda neste plenário, procedia-se ao ato da promulgação da segunda carta,
precisamente, no ano em que se festejava, tão brilhantemente, o centenário da gloriosa revolução farroupilha. Os
acontecimentos que agitaram o mundo, e, consequentemente o nosso próprio País, não permitiram que ela vigorasse por
mais de ano e meio.
As contingências da situação interna do Brasil só permitiram há pouco que retornassemos ao ritmo de nossa
vida constitucional. Assim, dentro de poucos instantes, ainda neste edifício da Assembléia Legislativa, tão cheio de
tradições presenciaremos nós, ouvirá o Estado e ouvirá o Brasil, a excepcional solenidade da promulgação da terceira
constituição republicana do Rio Grande do Sul.
É a nossa lei básica, dela derivarão tôdas as demais. Ela estrutura os poderes e consubstancia as legítimas
aspirações de nosso Povo. É o trato de longos trabalhos, estudos demorados, debates acalorados e ânsias incontidas de
acertar. Obra humana, pode e deve conter imperfeições. Ninguém poderá, porém, jamais sonegar, honestamente, aos
constituintes estaduais o reconhecimento de que procuraram cumprir o seu dever, com patriotismo e com lealdade.
O dia de hoje não deve ser de apreensões para ninguém; deve, sim, ser de alegria e de glória para todos.
Temos, todos, um sagrado dever: assegurar a ordem pública, consolidar as instituições constitucionais, acatar as
autoridades legitimamente constituidas, preservar a nossa organização cristã, propagar a justiça social e estimular, por
todos os meios, a prosperidade coletiva.
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O Supremo Tribunal Federal, cúpula do Poder Judiciário, é o único intérprete da constitucionalidade das
nossas leis. Examiná-las e declarar-lhes a legalidade é uma de suas atribuições fundamentais. Insensatez criminosa e
impatriotismo indesculpável seria qualquer ato que procurasse arrebatar-lhe o encargo, sobrepondo-se ou antepondo-se
ao seu pronunciamento, como rebelar-se contra a sua decisão. A sentença é e terá que ser irrecorrível. (Muito bem,
palmas).
Simbolicamente profundo é, pois, não há dúvida, o ato da entronização da bandeira sagrada da Pátria e do
glorioso pavilhão farroupilha, neste momento e neste plenário.
Um desses estandartes é o Brasil. É a Federação, perpétua e indissolúvel. O outro é o Rio Grande do Sul. É
o estado-membro, heróico, altivo e sempre brasileiro. (Muito bem).
O artigo 237 da nova constituição rio-grandense restabeleceu, como insígnia oficial, o pavilhão tricolor da
República de Piratini e adotou, novamente, o hino farroupilha. Não restabeleceu o sêlo e as armas estaduais próprios,
que continuarão sendo, tão só, os da República, como tremulando, mais do que nunca, continuará no Rio Grande o
auriverde pendão da Pátria e como ecoando, como sempre, prosseguirão os acordes miraculosos do hino nacional.
No momento preciso em que se restabelece no Estado a flâmula dos farrapos e no instante em que esta que aí
está é a primeira que se torna a desfraldar oficialmente em nossa terra, os gaúchos reafirmam os ideais que inspiraram
os farroupilhas, a federação, a república, pelo Rio Grande e pelo Brasil. (Muito bem).
A coesão nacional se tonifica pela dedicação regional. Só ama verdadeiramente o todo quem ama
dedicadamente as partes que o integram. Tanto maior e mais prospera será a federação, quanto maiores e prosperos
fôrem os estados que a compuserem. É preciso que haja estímulo entre as unidades, para que disputem entre si o direito
e a glória de melhor servir à Pátria comum. E o pavilhão estadual será o símbolo dessa aspiração.
Essa bandeira tem a sua grande tradição. Ela é um exemplo e um incitamento. Foi criada por decreto de 12
de Novembro de 1836, assinado por José Gomes de Vasconcelos Jardim e referendado por Domingos José de Almeida,
na histórica cidade de Piratini, reafirmando no verde e amarelo de suas cores o sentimento da pátria dos brasilieros e
no vermelho de sua faixa central a constante aspiração dos rio-grandenses de lutar pela federação e pela república, 54
anos antes que a idéia vencesse a 15 de Novembro de 1889. Ninguém mais ousa arguir hoje, com fundamento sério, de
separatista o decênio revolucionário de 1835 a 1845. Pelo con-trário, já passou em julgado que êle foi um dos
movimentos mais nitidamente nacionais. Era uma reafirmação de que a centralização levaria ao desmembramento e de
que só a federação poderia assegurar a pátria.
Durante quase 10 anos tremulou o pavilhão farroupilha, de 1936 a 1945 e durante quase 10 anos deixou de
ser desfraldado oficialmente no Rio Grande, de 1937 a 1947.
Mas, já agora, voltará a tremular simbolizando a mesma fé de sempre, aspirando pelo regime do lema que lhe
inscreveram os farroupilhas,— de liberdade, de igualdade, de fraternidade.
Oxalá, — queira Deus — tenha passado para todo o sempre o período ingrato das lutas fratrícidas.
Pode o mundo e podem, desgraçadamente, as nações ainda não se entender. Mas, nós, rio-grandenses e nós
brasileiros, já não deveremos regredir ao tempo primário de resolver pela fôrça as nossas divergências ideológicas ou
internas. Êsse primitivismo já não mais condiz com a nossa evolução. Só os reacionários e os caudilhos podem desejar a
violência. (Palmas). Êles já são poucos e o povo não mais lhes dará ambiente de ação. Hoje só há lugar para a luta do
direito e a vitória da lei. (Aplausos prolongados).
O Rio Grande do Sul, nesta hora histórica para o Estado e neste momento grave para o Brasil, dará, mais
uma vez, o seu grande exemplo cívico. Saberá resolver legalmente as suas divergências.
Disputaram a preferência do voto dos rio-grandenses 3 dos mais ilustres filhos do Estado, um ocupando
atual e dignamente o govêrno. Os dois outros aí estão honrando esta assembléia com a sua presença pessoal (palmas
prolongadas), dignificando o Rio Grande do Sul com o seu exemplo. Uns e outros pregaram ideais, propagaram
programas e aguilhoaram a consciência cívica da nossa gente. Uns e outros estão vinculados a bancadas com assento
nesta Casa, cujos representantes continuam aqui a preação de seus grandes líderes.
Sr. Presidente, sr. deputados. Desincumbi-me, pàlidamente, do mandato que me legou a mesa, com
ratificação do plenário. Se o fiz sem brilho, desempenhei o encargo com a sinceridade tão própria de todos os riograndenses.
Ao encerrar e ao considerar entronizado o pavilhão farroupilha na Assembléia Legislativa, penso poder
reafirmar de que todos nós, quer pertençamos ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao Partido Social Democrático, ao
Partido Libertador, à União Democrática Nacional, ao Partido de Representação Popular, ou ao Partido Comunista
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do Brasil, saberemos continuar lutando digna, altiva e lealmente, pela felicidade do nosso amado Rio Grande do Sul e
pela prosperidade do nosso Brasil, para todo o sempre inconquistável. (Muito bem, aplausos prolongados. O orador é
vivamente cumprimentado).
(Anais da Assembleia Legislativa, 1947)

A nova Constituição foi promulgada solenemente no dia 8 de julho de 1947. O governador
Walter Jobim não compareceu ao ato e a bancada do PSD não compareceu e nem assinou a Carta.
Após a promulgação da Constituição, foram iniciados os trabalhos legislativos no dia 9 de julho do
mesmo ano, sendo que suas sessões ordinárias iniciaram em 1º de agosto de 1947.
Em 18 de julho o Supremo Tribunal Federal determinou que fossem retirados do texto todos
os dispositivos que a ela emprestavam o sentido parlamentarista.
Os seguintes partidos políticos tiveram seus registro deferidos pelo TSE:


UDN (União Democrática Nacional) em 17/10/1945



PSD (Partido Social Democrático) em 25/10/1945



PL (Partido Libertador) em 27/10/1945



PR (Partido Republicano) em 06/11/1945



PDC (Partido Democrata Cristão) em 12/11/1945



PRP (Partido Republicano Progressista) em 10/11/1945

De acordo com levantamentos, o PTB iniciou suas atividades em 15 de maio de 1945. O PSP
surgiu a partir da fusão do Partido Popular Sincialista, do Partido Republicano Progressista e do
Agrário Nacional, tendo seu registro provisório deferido pelo TSE em 06/08/1946.
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Eleições 19 de janeiro de 1947 e Eleição Suplementar
Eleitores: 788.659
Votos Válidos: 555.218
Votantes: 558.747
Q uociente Eleitoral: 10.095
População rescenseada no RS em 1940: 3.320.689 habitantes

UDN
PL
PSD
PTB
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PRP

37

PCB

Posse na Assembleia Legislativ a: 10/ 03/ 1947
Dionélio Machado

1.876

Otto Alcides Ohlweiler

2.327

Pinheiro Machado Neto

2.231

Carlos Werlang

2.058

Helmuth Closs

1.809

Luiz Compagnoni

6.024

Wolfram Metzler

10.508

Bruno Born

2.162

Daniel Krieger

2.205

Oswaldo Bastos

3.763

Victor Graeff

2.337

Antônio Maria da Silva
Filho

2.221

Carlos de Brito Velho

2.809

Edgar Luiz Schneider

4.239

Henrique Fonseca de
Araujo

2.455

Mem de Sá

2.552

Albano Volkmer

6.922

Antonio José Campani

4.481

Astério de Mello

3.975

Francisco Brochado da
Rocha

3.977

Frederico Guilherme
Schmidt

3.985

Godoy Ilha

6.453

Guilherme Hildebrand

6.132

Hermes Pereira de Souza 7.173

Jacinto Rosa

3.836

Joaquim Duval

4.285

Luciano Corrêa
Machado

3.768

Nestor Jost

5.721

Nicanor da Luz

6.499

Oscar Fontoura

7.716

Reinaldo Roesch

5.104

Tarso Dutra

6.612

Álvaro Ribeiro Pereira

5.382

Aquiles Mincarone

5.962

Assunção Vianna

2.933

Ataliba Paz

3.515

Celeste Gobbato

8.582

Cesar Santos

3.389

Egydio Michaelsen

5.505

Fernando Ferrari

6.694

Floriano Neves da
Fontoura

3.472

Guido Giacomazzi

5.049

Guilherme Mariante

2.879

Humberto Gobbi

3.165

João Goulart

4.150

João Nunes de Campos

3.419

Jorge Germano Sperb

3.322

José Diogo Brochado da
Rocha

20.452

Leonel Brizola

3.839

Lino Braun

2.904

Odílio Martins de Araújo 6.198

Paulo Couto

4.010

Raimundo Fiorelo Zanin

3.624

Rodrigo Magalhães dos
Santos

Unírio Machado

3.707

3.364

SUPLENTES POR PARTIDOS
PCB

PRP

UDN

PL

PSD

PTB

Julio de S. Teixeira
Antônio L.P. Barros
José Cesar de Mesquita
Manoel Jover Telles
Antônio Ferreira Martins
Vespasiano Correia
Paulo Rocha Guimarães
Vicente Real
Julieta Batistioli
Arlindo de Souza

Emílio Oto Kaminski
Oscar Schneider
Andrino Braga
João Manoel Pereira
Doris José Schlatter
Ernani C. Reichmann
Alfredo Steiglich
Jatyr Foresti
Giacomo Olivier
Olímpio Dotti

Manoel R. de Athayde
Alcides Flôres Soares Jr.
Oscar da Costa Karnal
Arthur Germano Fett
Gildasio Oliveira
Osmarino de O. Terra
Plínio Kroeff
Ludolfo Bohel
Gregório Beheregaray F.
João França

Lucídio Ramos
Breno Ritter
Francisco Solano Borges
Heitor Galant
Orlando da Cunha Carlos
Silvio Faria Correia
Bernardo S. Fernandes
Lauro Reinaldo Müller
Alberto Severo
José Agostineli

Moacyr Dorneles
Ulisses Rodrigues
Walter Peracchi Barcellos
Cândido M. Carrion
Marcial Gonçalves Terra
Gabriel Miranda Obino
Caio Gracho Serrano
Dalton de Bem Stumpf
Ulrich Löw
Balbino Mascarenhas

Adão P. de Brum Vianna
Saul Irineu Farina
Leopoldo M. Soares
Alfredo Leandro Carlson
Erico Alves L. de Lima
José F.D. da Costa
Ildefonso A. de Carvalho
Aníbal Di Primio Beck
Oibrecy Verney da Silva
Luiz Almeida Bastos
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 23/04/1948

Edgar Luiz Schneider (PL) - Presidente

Victor Graeff (UDN) - 1º Vice-Presidente

João Nunes de Campos (PTB)
1º Secretário

Helmuth Closs (PRP)
2º Secretário

Frederico Guilherme Schmidt (PSD) - 2º Vice-Presidente

Floriano N. da Fontoura (PTB)
3º Secretário

Moacyr Dorneles (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 22/04/1949

José Diogo Brochado da Rocha (PTB) - Presidente

Wolfram Metzler (PRP) - 1º Vice-Presidente

Luciano C. Machado (PSD)
1º Secretário

Manoel de Athayde (UDN)
2º Secretário

Mem de Sá (PL) - 2º Vice-Presidente

Fernando Ferrari (PTB)
3º Secretário

Moacyr Dorneles (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 24/04/1950

Ataliba de Figueiredo Paz (PTB) - Presidente

Wolfram Metzler (PRP) - 1º Vice-Presidente

Jorge Germano Sperb (PTB)
1º Secretário

Carlos Werlang (PRP)
2º Secretário

João Nunes de Campos (PTB) - 2º Vice-Presidente

Odílio Martins de Araújo (PTB)
3º Secretário
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Adão Vianna (PTB)
4º Secretário

Composição do
Parlamento: 55 cadeiras
Cesar Santos, eleito 2º VicePresidente e Fernando
Ferrari, eleito 4º Secretário,
renunciaram aos
respectivos cargos, em
caráter irrevogável.
Procedeu-se nova eleição na
2ª Sessão da Assembleia
Constituinte para recompor
a Mesa Diretora.
Depois de dez anos relegada
à inatividade, a Assembléia
Legislativa retomou seus
trabalhos no mês de março
de 1947. O Legislativo
gaúcho teve seu curso
normal de atribuições
alterado pela implantação
do Estado Novo em
novembro de 1937, que
impôs o fim dos partidos
políticos e o fechamento das
casas legislativas de todo
país.
O retorno do exercício
parlamentar se deu com a
elaboração de uma nova
Constituição.
A"Esquerda
Democrática"registrada em
1946 altera o nome para
PSB (Partido Socialista
Brasileiro) em 06/08/1947.
Em 16 de março de 1947,
houve eleições
suplementares apenas para
Deputados Estaduais, em
onze secções, quando
votaram 1.513 eleitores.
O PCB, tendo conquistado
a legalidade em 1945, teve
seu registro cassado em
07/05/1947 pelo TSE, em 10
de maio de 1947, o Ministro
da Justiça determinou o
encerramento das
atividades do partido, tendo
sido a cassação dos
mandatos de todos os
Deputados eleitos pelo
mesmo determinada pelo
Congresso Nacional em
07/01/1948.

Eleições 3 de outubro de 1950
Eleitores: 987.236
Votos Válidos: 709.211
Votantes: 719.741
Q uociente Eleitoral: 12.888
População rescenseada no RS em 1950: 4.164.821 habitantes

PSB

Adalmiro Moura

1.370

Derly Chaves

2266

Arthur Bacchini

2.290

Flôres Soares

3.991

Leonel Mantovani

3.122

Victor Graeff

2.803

Albeto Hoffmann

5.202

Guido Mondin

5.701

Helmuth Closs

3.223

Nestor Pereira

6.772

Heitor Galant

3.401

Hélio Alves

2.497

Mário Beck

2.623

Mem de Sá

3.795

Norberto Schmidt

2.614

Solano Borges

2.877

Adail de Morais

4.730

Aldo Arioli

5.165

Ariosto Jaeger

4.255

Hélio Carlomagno

5.540

Jacinto Rosa

4.132

Mário Lampert

4.769

Marques da Rocha

5.023

Mena Barreto

4.111

Miguel Moreira

4.199

Odalgiro Corrêa

5.384

Peracchi Barcellos

5.407

Pio da Fontoura

4.587

Pompílio Gomes

6.796

Porcínio Pinto

4.413

Procópio Duval

5.185

Romeu Scheibe

5.056

Vieira da Cunha

6.328

Adílio Vianna

4.895

Alfredo Carlson

4.168

Croacy de Oliveira

4.392

Daniel Dipp

7.377

De Bem Osório

4.527

João Caruso

6.339

Leonel Brizola

16.691

Lino Braun

4.247

Olivé Leite

5.066

Osmar Grafulha

6.969

Raul Pereira

6.261

Rubem Alves

4.537

Ruy Noronha

5.515

Siegfried Heuser

4.267

Suely de Oliveira

5.582

Silvio Sanson

4.794

Theobaldo Neumann

4.178

Unírio Machado

7.779

Waldomiro Domingues

4.459

Wilson Vargas

4.353

Zacarias de Azevedo

4.550

PL

PRP

UDN

8.471

PSD
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Cândido Norberto

PTB

38

PSP

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1951

SUPLENTES POR PARTIDOS
PSB

PSP

UDN

PRP

PL

Jorge Penha Rodrigues
Paulo de Barros Montano
Neltair Pittan e Silva
Oscar Carpes
Bervasio Souza
Raimundo M. de Quadros

Leopoldo Westendorf
Elcy Alves
Octacilio M. da Costa
Wilson Weber
José de Manan
Donato Bonn

José Antônio Aranha
Mario F. da Cunha
Marcus Melzer
Gregorio Beheregaray F.
Mario Sperb
Manoel R. de Athayde

Ernani C. Reichmann
Werner Bruno Fritz
Pedro Rossi
Benno Kaeffer
Antônio E. Allgayer
José Favaro

Manoel Osório da Rosa
Othon Blessmann
Manoel Castilhos
Orlando da Cunha Carlos
Heleodoro de M. Branco
Henrique F. de Araujo

PSD

PTB

Flávio M.B. Mattos
Ernesto Wunderlich
Lauro Leitão
Luiz Grezzana
Albino Lenz
Candido D.M. Carrion

Iris Ferrari Valls
Milton Rosa
Mario Vieira Marques
Camilo Gisler
Luiz Miller Picarelli
Severino de Araujo Goes
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1951

Em 1950, Getúlio Vargas,
candidato do PTB, é eleito
pela segunda vez Presidente
do Brasil.

Procópio Duval (PSD) - Presidente

Olivé Leite (PTB) - 1º Vice-Presidente

Theobaldo Neumann (PTB)
1º Secretário

Pio da Fontoura (PSD)
2º Secretário

Derly Chaves (PSP) - 2º Vice-Presidente

Mário Lampert (PSD)
3º Secretário

Adílio Vianna (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 19/04/1952

Victor Graeff (UDN) - Presidente

João Caruso (PTB) - 1º Vice-Presidente

Alberto Hoffmann (PRP)
1º Secretário

Adílio Viana (PTB)
2º Secretário

Nestor Pereira (PRP) - 2º Vice-Presidente

Waldomiro Domingues (PTB)
3º Secretário

Zacarias de Azevedo
(PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1953

João Caruso (PTB) - Presidente

Mário Beck (PL) - 1º Vice-Presidente

Alberto Hoffmann (PRP)
1º Secretário

Mena Barreto (PSD)
2º Secretário

Nestor Pereira (PRP) - 2º Vice-Presidente

Milton Rosa (PTB)
3º Secretário

Mário Lampert (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1954

Flôres Soares (UDN) - Presidente

Solano Borges (PL) - 1º Vice-Presidente

Adalmiro Moura (PSP)
1º Secretário

Mena Barreto (PSD)
2º Secretário

Miguel Moreira (PSD) - 2º Vice-Presidente

Mário Lampert (PSD)
3º Secretário
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Composição do Parlamento:
55 cadeiras (Constituição
Estadual 1947, art. 22, §1º)

Pio da Fontoura (PSD)
4º Secretário

A Lei 1.164, de 24 de julho
de 1950, instituiu o Código
Eleitoral, com sufrágio
universal e direto, voto
obrigatório e secreto e
sistema de representação
proporcional.
A partir de 1950 as cadeiras
não ocupadas seriam
distribuídas de acordo com
a fórmula D'Hondt, de
maiores médias. Segundo
esta fórmula, o número total
de votos de cada
partido/coalisão era divido
pelo número total de
assentos já obtidos por cada
um deles, mais um. O
partido/coalisão que
alcançasse a maior média
ocuparia um assento. Além
desta modificação, o Código
Eleitoral proibia que um
mesmo candidato
participasse da competição
em vários distritos e para
mais de um cargo. (Noelle,
2010.)
As eleições da Mesa de 1952
à 1954 foram realizadas em
Sessões preparatórias.
Elegeu-se a primeira mulher
no Parlamento Gaúcho,
Suely de Oliveira.

Eleições 3 de outubro de 1954
Eleitores: 1.212.792
Votantes: 837.755

Votos Válidos: 827.732
Q uociente Eleitoral: 15.050

PSB
PSP

Adalmiro Moura

2.237

Lamaison Pôrto

3.716

Arthur Bacchini

4.121

Flôres Soares

5.275

Victor Graeff

4.756

Affonso Anschau

4.652

Albeto Hoffmann

5.538

Arno Arnt

4.274

Onil Xavier

4.284

Amadeu Weimann

4.132

Braga Gastal

6.612

Heitor Galant

4.290

Henrique Araújo

6.443

Norberto Schmidt

4.515

Paulo Brossard

4.666

Solano Borges

5.446

Abelardo Nácul

6.471

Ariosto Jaeger

7.778

Arlindo Kunzler

4.374

Augusto Nascimento

4.332

Hélio Carlomagno

6.583

Hypólito Ribeiro

5.553

João Marchese

4.546

Joaquim de Deus

4.491

Lauro Leitão

5.321

Peracchi Barcellos

8.217

Plauto de Abreu

5.226

Pompílio Gomes

6.118

Porcínio Pinto

5.879

Romeu Scheibe

4.875

Vieira da Cunha

6.484

Alberto Carneiro

5.515

Aramy Silva

6.317

Ayrton Barnasque

4.781

Camilo Gisler

5.196

Daniel Ribeiro

16.545

Domingos Spolidoro

9.370

Heitor Campos

5.854

Jairo Brum

5.919

Justino Quintana

6.496

Mariano Beck

7.620

Múcio de Castro

6.676

Osmar Grafulha

6.630

Paulo Mincarone

8.058

Raul Pereira

5.582

Rubem Alves

7.804

Siegfried Heuser

8.406

Suely de Oliveira

4.800

Temperani Pereira

7.629

Theobaldo Neumann

5.213

Vieira Marques

6.119

Waldemar Rodrigues

4.778

Walter Alves

9.150

Wilson Vargas

11.239

PL

PRP

8.384

PSD
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Cândido Norberto

PTB

39

UDN

Posse na Assembleia Legislativ a: 31.01.1955

SUPLENTES POR PARTIDOS
PSB

PSP

UDN

PRP

PL

Pedro Martins Alvares
Therezio de O. Meirelles
Lauro Schirmer
Luiz Nassib Maluf
Gabriel M. Quintana
Antonio S.P. Barros

Armando S. Barleze
Fernando Sinotti
Ennio Jacob Nicola
Samir Squeff
Wilson W. Weber
Adaury P. Filippi

Poty I.C. de Medeiros
Gregorio Beheregaray F.
Victor Bachieri
Leonel Mantovani
Lindolfo Boehl
Marcus S. Melzer

José Saling Filho
Albino Spohr
Lino Grings
Juracy de A. Machado
Benno Kaefer
Pedro Rossi

Mário de Lima Beck
Alberto André
Ruy Piegas Silveira
Othon Blessmann
José Oliveira Rosa
Moacyr Dias

PSD

PTB

Gustavo Langsch
Elpídio Fialho
Aldo Arioli
Flavio M.B. Mattos
Tulio Fontoura
Carlos Fernando Bertoia

Milton Garcia Dutra
Antônio Chiarello
Alcides Costa
Josino de Quadros Assis
Aristides B. de Campos
Salvador P. Machado
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1955

Victor Graeff (UDN) - Presidente

Temperani Pereira (PTB) - 1º Vice-Presidente

Rubem Alves (PTB)
1º Secretário

Suely de Oliveira (PTB)
2ª Secretário

Braga Gastal (PL) - 2º Vice-Presidente

Raul Pereira (PTB)
3º Secretário

Romeu Scheibe (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1956

Braga Gastal (PL) - Presidente

Adalmiro Moura (PSP) - 1º Vice-Presidente

Affonso Anschau (PRP)
1º Secretário

Alberto Carneiro (PTB)
2º Secretário

Alberto Hoffmann (PRP) - 2º Vice-Presidente

Raul Pereira (PTB)
3º Secretário

Waldemar Rodrigues
(PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1957

Alberto Hoffmann (PRP) - Presidente

Solano Borges (PL) - 1º Vice-Presidente

Gustavo Langsch (PSD)
1º Secretário

Norberto Schmidt (PL)
2º Secretário

Poty Medeiros (UDN) - 2º Vice-Presidente

Elpídio Fialho (PSD)
3º Secretário

Aldo Arioli (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 21/04/1958

Adalmiro Moura (PSP) - Presidente

Siegfried Heuser (PTB) - 1º Vice-Presidente

Raul Pereira (PTB)
1º Secretário

Múcio de Castro (PTB)
2º Secretário

Onil Xavier (PRP) - 2º Vice-Presidente

Heitor Campos (PTB)
3º Secretário
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Antônio Chiarello (PTB)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
55 cadeiras
Em 1955, pelo voto direto,
Juscelino Kubistchek é eleito
Presidente do Brasil
Em 1955, a Lei nº 2.250 cria
a folha individual de
votação, que fixou o eleitor
na mesma seção eleitoral e
aboliu, entre outras fraudes,
a do uso de título falso ou
de segunda via obtida de
modo doloso. Outra
alteração significativa do
Código Eleitoral de 1950 foi
a adoção da"cédula única de
votação". Ambas foram
sugestões do Ministro
Edgard Costa.
A cédula oficial guardou a
liberdade e o sigilo do voto,
facilitou a apuração dos
pleitos e contribuiu para
combater o poder
econômico, liberando os
candidatos de vultosos
gastos com a impressão e a
distribuição de cédulas.
A partir de 1957, as eleições
da Mesa passam a ser
realizadas por cédula única,
simultânea a todos
membros da Mesa, nos
termos do Regimento
Interno da Assembleia, art.
7º, IV.
As eleições da Mesa de 1956
à 1958 foram realizadas em
Sessão preparatória.

Eleições 3 de outubro de 1958
Eleitores: 1.274.344
Votantes: 1.214.094

Votos Válidos: 1.196.585
Q uociente Eleitoral: 21.756

PR
PDC

José Zachia

7.410

Mário Mondino

7.325

PSP

Adalmiro Moura

4.725

Lamaison Pôrto

9.262

UDN

Arthur Bacchini

6.454

Poty Medeiros

7.112

Sinval Guazzelli

5.368

Affonso Anschau

12.475

Egon Renner

8.666

Onil Xavier

5.002

Braga Gastal

5.786

Cândido Norberto

12.631

Getúlio Marcantonio

5.760

Gudbem Castanheira

5.661

Heitor Galant

6.068

Paulo Brossard

7.419

Solano Borges

8.739

Ariosto Jaeger

11.618

Arlindo Kunzler

6.224

Ari Delgado

6.963

Euclides Klyemann

7.306

Gustavo Langsch

6.649

Hélio Carlomagno

11.526

Hélvio Jobim

5.275

Lauro Leitão

9.477

Luciano Machado

6.151

Moab Caldas

7.107

Naio Lopes

5.900

Porcínio Pinto

5.754

Romeu Scheibe

5.946

Alcides Costa

7.594

Athayde Martins

7.380

Ayrton Barnasque

7.804

Carlos Gastal

11.008

Carlos Santos

8.504

Daniel Ribeiro

20.045

Domingos Spolidoro

8.363

Harry Sauer

7.897

Jairo Brum

9.450

João Caruso

13.560

José Vecchio

7.227

Justino Quintana

7.182

Leocádio Antunes

10.575

Marcírio Loureiro

8.946

Milton Dutra

10.183

Ortiz Borges

8.174

Paulo Couto

11.056

Seno Ludwig

7.315

Sereno Chaise

16.614

Siegfried Heuser

15.462

Suely de Oliveira

8.198

Tásis Gonzáles

8.942

Vieira Marques

7.491

Zaire Pereira

13.748

PL

10.574

PSD
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Pedro Alvarez

PTB

40

PRP

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1959

SUPLENTES POR PARTIDOS
PR

PDC

PSP

UDN

PRP

PL

Vicente Real
Athaydes Rodrigues
Jorge A. Campezatto
Jorge Achutti Mottecy
Procópio F. Vieira
Gabriel M. Quintana

Fernando Gay da Fonseca
Guido Arnoldo Lermen
Anildo José Sartori
Eugênio Nelson Ritzer
Vitor Francisco Schuch
Milton Krause

Adaury Pinto Filippi
Arnoldo Schiphorst Jr.
Fernando Wünderlich
Marino Job Abrahão
Armando S. Berleze
João Augusto Rodrigues

Júlio Brunelli
José Gomes de Souza
Armando Prates Dias
Henrique D. Faillace
Delmar de A. Ribeiro
Alexandre A. Pedron

Reinholdo L. Kommers
Walter Thoferhrn
Antônio S. de Mesquita
Erico A.L. de Mesquita
Sebastião O. Haeffner
Ary Cechella

Alberto André
Adão Almeida de Godoy
João Barcelos de Souza
Paulo Rosa Waihrich
Domingos R. de Oliveira
Libório Fregapani

PSD

PTB

Antonino Fornari
João Batista Marchese
Pio Müller da Fontoura
Predo Prolo
Alfredo A.B. Hoffmeister
Túlio Fontoura

Mariano Beck
Guilherme do V. Tonniges
Antônio Bresolin
Henrique Henkin
Ernesto Lavratti Neto
Antônio Chiarello
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1959

Composição do Parlamento:
55 cadeiras
Em 21/04/1960 foi
inaugurada Brasília.

Domingos Spolidoro (PTB) - Presidente

Onil Xavier (PRP) - 1º Vice-Presidente

Ayrton Barnasque (PTB)
1º Secretário

Marcírio Loureiro (PTB)
2º Secretário

Adalmiro Moura (PSP) - 2º Vice-Presidente

Alcides Costa (PTB)
3º Secretário

Harry Sauer (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1960

Affonso Anschau (PRP) - Presidente

Mariano Beck (PTB) - 1º Vice-Presidente

Carlos Santos (PTB)
1º Secretário

Alcides Costa (PTB)
2º Secretário

Arnoldo Schiphorst Jr. (PSP) - 2º Vice-Presidente

Harry Sauer (PTB)
3º Secretário

Guilherme do Valle (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 20/04/1961

Hélio Carlomagno (PSD) - Presidente

Mariano Beck (PTB) - 1º Vice-Presidente

Carlos Santos (PTB)
1º Secretário

Alcides Costa (PTB)
2º Secretário

Egon Renner (PRP) - 2º Vice-Presidente

Guilherme do Valle (PTB)
3º Secretário

Mário Marques (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 21/04/1962

Gustavo Langsch (PSD) - Presidente

Onil Xavier (PRP) - 1º Vice-Presidente

Poty Medeiros (UDN)
1º Secretário

Romeu Scheibe (PSD)
2º Secretário

Mário Mondino (PDC) - 2º Vice-Presidente

Heitor Galant (PL)
3º Secretário
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Naio Lopes (PSD)
4º Secretário

Em 1961, com a renúncia de
Jânio Quadros à
Presidência, João Goulart,
vice-Presidente eleito,
deveria assumi-la, porém os
militares iniciaram um
movimento para impedir
sua posse; o então
Governador do Estado,
Leonel Brizola resiste
através do Movimento da
Legalidade. Apesar de terem
perdido a batalha, pois
Jango assumiu a Presidência
em 7 de setembro de 1961,
os militares garantiram que
o Presidente governaria com
poderes reduzidos, em
virtude de o sistema de
governo ter passado de
presidencialista a
parlamentarista, tendo
assim permanecido até
1963, quando, após
plebiscito, retornou ao
sistema presidencialista. Seu
governo foi marcado pela
abertura às organizações
sociais, o que levou grande
parte da sociedade brasileira
desconfiando que pudesse
estar presenciando o início
da instalação de um estado
socialista no Brasil a
apoiar a movimentação
militar que redundaria no
Golpe de 1964, no Rio
Grande do Sul.
Esta foi uma legislatura
atípica, pois houve grande
rotatividade de
Parlamentares. Suplentes
assumiram em diversas
oportunidades, por poucos
dias.
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros defintivos
deferidos pelo TSE:
 MTR (Movimento
Trabalhista Renovador)
em 20/09/1961

POLÍTICA E PODER LEGISLATIVO NO RIO
GRANDE DO SUL REPUBLICANO
PARTE 4
1964-1985
A DITADURA CIVIL-MILITAR
Diorge Alceno Konrad*

1

N

o Brasil do início da década de 1960, a radicalização da luta política de
classes e o avanço das demandas sociais por reformas de base fizeram com
que os setores conservadores se afastassem cada vez mais do Presidente João

Goulart . O comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, marcou a tomada de posição de
Jango diante da polarização, se voltando para sua base de sustentação política: as esquerdas
trabalhistas, socialistas e comunistas.
Contando com a participação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), da União
Nacional dos Estudantes (UNE), do PTB, de setores do PSD, do Partido Comunista Brasileiro
(PCB)2 e outras organizações políticas e dos movimentos sociais, o Comício foi um marco em defesa
das reformas agrária, urbana, universitária, tributária, etc. A partir de então, as disputas políticas se
acirraram ainda mais.
Não tardaria para a convocação da Marcha da Família com Deus pela Liberdade para 7 de
abril de 1964, às 16 horas, no largo da prefeitura de Porto Alegre, em oposição ao comício das
reformas da Central.
No dia 1º de abril deflagrava-se o movimento golpista, partindo de Minas Gerais sob o
comando do General Mourão Filho, com apoio do Governador Magalhães Pinto. De imediato, o
Comandante do II Exército, Amauri Kruel, de São Paulo, aderiu ao Golpe, justificando que ele se
dava pela "preservação da liberdade e da democracia, contra a conspiração comunista".
Goulart nomeou o general legalista Ladário Pereira Telles para assumir o comando o III
Exército. Ladário chegou a Porto Alegre nas primeiras horas do 1º de abril, quando foi recepcionado
pelo Prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise (PTB), e lançou uma proclamação concitando as
Forças Armadas em defesa da legalidade e ao mandato constitucional do Presidente João Goulart.
O apoio do Governador Ildo Meneghetti aos golpistas foi rápido, solicitando, por decreto,
as emissoras de rádio e televisão sediadas na capital, com o objetivo de evitar que nova Cadeia da

* Professor Associado do Departamento e do PPGH da UFSM de História da UFSM, Doutor em História Social do
Trabalho pela UNICAMP. Professor Associado do Departamento e do PPGH da UFSM de História da UFSM,
Doutor em História Social do Trabalho pela UNICAMP. Esta parte teve a colaboração para sua organização de
Bruna Lima, acadêmica do PPGH da UFSM, nível de mestrado.
1
Passagens abaixo estão referenciadas no artigo Konrad, Diorge Alceno; Lameira, Rafael Fantinel; Lima, Mateus da
Fonseca Capssa. O Golpe e a Consolidação da Ditadura Civil-Militar no Rio Grande do Sul". Cuadernos del CILHA,
v.
14,
2013.
Disponível
em:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-96152013000100007&
script=sci_arttext>. Acesso em: 18 nov. 2013. Agradecemos a Rafael Lameira e Mateus Capssa e aos Cuadernos del
Cilha a gentileza para trazer para cá as considerações expostas no artigo.
2
Em 1962, depois de alguns anos de dissidências internas, ocorre a reorganização dos comunistas no Brasil. Uma
parte majoritária liderada por Luiz Carlos Prestes mantém a sigla PCB, modificando o nome para Partido Comunista
Brasileiro; outra parte, liderada por João Amazonas, mantém o nome oriundo de 1922, Partido Comunista do Brasil,
e muda a sigla para PCdoB.
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Legalidade fosse repetida, além de tomar medidas que visavam a repressão rápida dos focos de
resistência, com o III Exército e a 5ª Zona Aérea em prontidão. Como primeiro ato, transferiu a sede
do governo para Passo Fundo, no 3º Batalhão de Caçadores da Brigada Militar, depois de abandonar
a idéia de ir para Santa Maria, no centro do Estado.
As forças civis de apoio a João Goulart deram início ao processo de levante popular pela
legalidade, sob a liderança do então deputado federal Leonel Brizola e de Sereno Chaise, prefeito de
Porto Alegre. Um grande número de populares marchou para a Praça da Matriz, a fim de entregar o
Governo a Leonel Brizola. A tropa de choque da Brigada Militar foi acionada e tomou posição
defensiva, mas o impasse foi atenuado quando Chaise convocou a população para acompanhar com
ele o desenrolar dos acontecimentos no Paço Municipal.
Por outro lado, o novo comandante do III Exército proclamou à Brigada Militar,
convocando os soldados leais à legalidade e a lutar ao lado das tropas leais a Goulart, mas tropas
sediadas em Santa Maria, Alegrete e Uruguaiana não obedeciam ao novo comando. De posse das
rádios gaúchas, a Cadeia da Legalidade foi reeditada, divulgando notas e proclamações de entidades,
conclamando o povo à resistência contra o "golpe dos gorilas", culminando com um comício no
Largo da Prefeitura de Porto Alegre.
Em 2 de abril, diante da notícia de que Goulart abandonara Brasília, se anunciava a vitória
do Golpe Civil-Militar de 1964. No mesmo dia, o Presidente João Goulart desembarcou no
aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Porém, com a situação militar do III Exército ficando
cada vez mais desfavorável à resistência, Goulart achou que não teria condições de resistir,
recusando-se a distribuir armas à população que estava disposta ao combate. No mesmo dia,
abandonou Porto Alegre, rumo ao exílio no Uruguai, de onde só voltaria morto. Iniciava-se a
consolidação da Ditadura de Segurança Nacional no Brasil.
Mesmo com o anúncio da vitória do Golpe, entre 3 e 4 de abril movimentos contrários ao
poder golpista foram tentados no Estado, mas como amostra do que viria a seguir, foram
reprimidos pela Brigada Militar. Com a situação em segurança, o Governador Meneghetti voltou
para Porto Alegre junto com o novo comandante nomeado para o III Exército, o General Poppe de
Figueiredo. Os apoiadores e partidários de Meneghetti então começaram a aparecer e foi organizada
a "festa da vitória da democracia", em um comício realizado pelo governador, por militares e
apoiadores. O Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, a maioria da imprensa e as
entidades das "classes produtoras" manifestaram apoio em face da vitória e o desejo da
reorganização e "limpeza" da Nação.
Imediatamente após o Golpe, a nova fase política que marcaria o Brasil começava a tomar
contornos. Centenas de pessoas foram presas, inclusive o Prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise,
mesmo sob veementes protestos de vereadores e deputados. Leonel Brizola teve de fugir e se
esconder. Ministros de Goulart, lideranças de esquerda e opositores do Golpe foram presos. Em
nível nacional e estadual, teve início o período de acusações, expurgos e perseguições políticas.
Conquistado o poder, o Estado, agora em mãos dessa coalizão, precisava se legitimar. O
Golpe, dado em nome da democracia e contra a "ameaça subversiva", necessitava ser justificado. A
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propaganda continuou, procurando demonstrar o suposto envolvimento dos líderes políticos
reformistas e de esquerda e dos movimentos sociais populares com o comunismo internacional, a
subversão e a corrupção.
O aspecto ético-moral do discurso privilegiou as acusações de corrupção contra os
trabalhistas, líderes de sindicatos e movimentos sociais e políticos, em geral, que podiam opor
alguma resistência à Ditadura Civil-Militar.
Em 7 de abril de 1964, apenas uma semana após o Golpe, no almoço semanal promovido
pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), o coronel Macedo Linhares
declarou, segundo o Correio do Povo (8 abr. 1964), conhecer o general Castelo Branco. Ali, garantiu
que "as classes produtoras poderiam confiar no seu patriotismo e na sua ação para acabar, no Brasil,
com os abusos de toda ordem, o peleguismo e a corrupção".
No dia seguinte, o governo iniciava sua campanha de desmoralização dos líderes políticos
depostos. Realizando buscas nas residências de diversos deles, procurando "provas" que
justificassem sua ação "moralizante". Num sítio de Goulart, teriam encontrado "estarrecedora
documentação", incluindo "nomeações para altos cargos públicos de pessoas que apenas
compareciam aos guichês do Ministério da Fazenda para receber seus vencimentos" (CORREIO do
Povo. Porto Alegre, 9 abr. 1964).
No dia 11, o Correio do Povo divulgou matéria intitulada Documentos incriminam Brizola,
na qual acusou o ex-governador do Rio Grande do Sul de transações ilícitas com empresas
estrangeiras. Seguiram-se várias outras matérias, acusando de corruptos Brizola, Goulart, Juscelino
Kubitschek, Jânio Quadros, Luiz Carlos Prestes, além de funcionários públicos e das autarquias
federais. Na capa da edição de 30 de maio de 1964 do periódico, o Marechal Taurino de Rezende,
presidente da CGI, afirmou: "diante de tanta corrupção, o comunismo no Brasil chega a ser
insignificante". Na edição seguinte, foi a vez do major Lopes Barbosa, membro do Conselho de
Segurança Nacional, declarar que "o rombo no Brasil, produzido pela corrupção, ascende à
mirabolante quantia de um quatrilhão de cruzeiros" (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 31 maio
1964).
Essas manifestações não vinham apenas da parte dos militares, sendo apropriados pelos
diversos movimentos sócio-políticos conservadores, alicerçados nos discursos nacionalistas, com
destaque para o pensamento militar brasileiro, desenvolvido dentro da Escola Superior de Guerra
(ESG), a partir de final dos anos 1940, conhecido como Doutrina de Segurança Nacional (DSN). A
DSN avaliava que a "guerra fria" não se concentrava apenas nos territórios das nações em conflito.
Ela era uma guerra total, uma guerra econômica, política, psicológica, atingindo as nações do
mundo inteiro. Dentro desse quadro, uma das formas de guerra possível era a guerra revolucionária,
bastante enfatizada pelos militares brasileiros. O Manual Básico da ESG a definia como "conflito,
normalmente interno, estimulado ou auxiliado do exterior, inspirado geralmente em uma ideologia,
e que visa à conquista do poder pelo controle progressivo da Nação" (ALVES, 2005, p. 44).
O destaque dado ao inimigo interno também era fundamental para a legitimação golpista,
sendo invocado constantemente para justificar a repressão e o terror do Estado. Os militares
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reinventaram diversas vezes esse "inimigo". Era preciso manter o medo de um iminente ataque
subversivo, procurando espalhar o temor na sociedade e fazendo sentir a necessidade do controle
militar. Caso o "inimigo" fosse definitivamente vencido, não haveria justificativa para continuar
com uma Ditadura. No período que se seguiu até 1968, inventou-se todo tipo de "inimigo". Líderes
trabalhistas, comunistas, liberais críticos, sindicalistas, todos eram, de alguma forma, conectados a
planos de subversão.
Até mesmo políticos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), criado pelo Ato
Institucional nº 2, de 1965, eram tratados dessa forma quando podiam oferecer alguma resistência a
projetos julgados importantes pelo governo. Assim, justificavam publicamente as prisões, cassações
e expurgos, sem contar a tortura e os assassinatos políticos. Ressaltava-se assim tanto a ameaça do
inimigo interno e a iminência do Golpe, quanto a ligação com o comunismo internacional. No
processo de legitimação, era importante enfatizar a ação de forças externas ao País.

Jornal Última Hora - 20 abr. 1964

Jornal Zero Hora - 8 maio 1964
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O Estado e os movimentos sócio-políticos conservadores criaram e venderam uma imagem
de si e do inimigo. João Goulart, Brizola, Miguel Arraes, Sereno Chaise, líderes sindicais e
estudantis, trabalhadores sem-terra, intelectuais, socialistas e comunistas, entre outros, eram
corruptos, agiam seguindo os ditames do comunismo internacional, propagandeando a subversão, e
responsáveis pelo caos econômico no País. O Golpe transformou-se em "revolução" no plano
discursivo, responsável por defender a democracia, manter a ordem no País e combater o alto custo
de vida.
Para levar adiante seu intento, a Ditadura passou a modificar a legislação eleitoral, no
período compreendido entre a deposição de João Goulart (1964) e a eleição de Tancredo Neves
(1985). Mais de uma dezena de atos institucionais e emendas constitucionais, leis e decretos-leis
conduziram o processo eleitoral estabelecendo a ordem defendida pelo Golpe de 64 e a obtenção de
uma maioria favorável ao governo. Nesse diapasão, foi alterado o tempo da duração de mandatos,
cassaram-se direitos políticos, foram decretadas eleições indiretas para presidente da República,
governadores dos estados e dos territórios e para prefeitos dos municípios considerados de interesse
da segurança nacional e das estâncias hidrominerais, instituindo-se as candidaturas natas, o voto
vinculado, as sublegendas. Somou-se a isto a alteração do cálculo para o número de deputados na
Câmara, com base ora na população, ora no eleitorado, privilegiando estados politicamente
incipientes, em detrimento daqueles tradicionalmente mais expressivos, reforçando assim os
poderes ditatoriais do Governo pós-1964.
O primeiro Ato Institucional foi assinado pelo Conselho de Segurança Nacional, em 9 de
abril de 1964. Suas principais características eram: o esvaziamento do Poder Legislativo e a
respectiva valorização do Poder Executivo, mais a criação de mecanismos "legais" para a realização
da "operação limpeza". O artigo 4º, por exemplo, criava o decurso de prazo, segundo o qual os
projetos enviados pelo Presidente ao Congresso deveriam ser apreciados dentro de 30 dias na
Câmara e mais 30 dias no Senado. Passado esse período, caso não fosse votado, seria considerado
automaticamente aprovado. Caso tivesse caráter urgente, o prazo seria de 30 dias em sessão
conjunta do Congresso Nacional. O artigo 5º limitava as questões orçamentárias às decisões do
Presidente. O Estado de Sítio estava previsto no artigo 6º. O artigo 7º suspendeu, por seis meses, as
garantias de vitaliciedade e estabilidade. O artigo 10º tornava possível as cassações e a suspensão de
direitos políticos. Por fim, o artigo 11º estipulava o prazo do ato para até 31 de janeiro de 1966,
quando um novo presidente tomaria posse (FICO, 2001, p. 339-342).
Em decorrência do artigo 10º, dois Atos Complementares foram assinados, em 10 de abril.
O primeiro suspendia direitos políticos pelo prazo de dez anos. Os principais visados eram os líderes
políticos do PTB, PCB e PSB. Luiz Carlos Prestes encabeçava a lista, seguido de João Goulart, Darci
Ribeiro, Leonel Brizola, Celso Furtado, Francisco Julião, Plínio de Arruda Sampaio, João Amazonas,
Carlos Marighella, os quais também constavam na lista. A segunda lista cassava os mandatos de
membros do Congresso Nacional. Dos 40 deputados cassados, 19 eram do PTB. Paulo Mincaroni e
Armando Temperani Pereira foram os parlamentares eleitos pelo Rio Grande Sul que tiveram seus
mandatos cassados. Ambos pertenciam ao PTB.
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Um mês depois mais cassações atingiriam o Estado. Em 7 de maio de 1964, um ato cassava
os mandatos legislativos de 22 políticos gaúchos, entre titulares e suplentes: José Lamaison Pôrto,
João Caruso Scuderi, Wilson Vargas da Silveira, Justino Quintana, Antônio Wisintainer, Benno
Burmann, Rubens Porciúncula, Clay Hartman de Araújo, Hélio Carlomango, Edison Medeiros, Jair
de Moura Calixto, Floriano Maia d'Ávilla, Nelson Amorelí Viana, Guilherme do Vale Toninges,
Bruno Segala, Fúlvio Petracco, Vicente Real, Carlos de Lima Aveline, Alberto Schroeter, Jorge
Alberto Campezatto, Ottomar Ataliba Dillemburger, Hamilton Chaves. Em um segundo ato,
assinado no mesmo dia, esses e mais 12 cidadãos perdiam os direitos políticos: Sereno Chaise, Ajadil
de Lemos, Farydo Salomão, Paulo Denavier Lauda, Adelmo Simas Genro, Luis Maria Ferraz,
Frederico Petrucci, Wilson Scherer Dias, Antônio de Pádua Ferreira da Silva, Cibilis da Rocha
Viana, Álvaro Ayala, Walter Tschiedel (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 8 maio 1964).
Esses atos buscavam eliminar da cena política os políticos identificados com o Governo
João Goulart ou que pudessem opor qualquer resistência. Aos poucos, os partidos eram
"purificados", buscando abolir as fontes de discórdia. Esse primeiro período de cassações não foi
suficiente para garantir a submissão absoluta dos partidos políticos. Novas lideranças surgiam, visto
que os cassados eram substituídos pelos seus suplentes. Além disso, políticos que inicialmente
apoiaram o Golpe, diante da negativa para a realização de eleições presidenciais, voltaram-se à
oposição, como Carlos Lacerda, líder da UDN. Ao aproximarem-se as eleições de 3 de outubro de
1965, que elegeriam governadores em 11 estados, frente à perspectiva de derrota em alguns deles, o
que acabou se concretizando, teve início uma nova onda de cassações.
Em 27 de outubro, foi assinado o Ato Institucional nº 2. Em seu artigo 9º, o Ato definia que
a eleição presidencial se daria pelo Congresso Nacional, através de maioria simples. O artigo 13º
garantia ao presidente a possibilidade de decretar Estado de Sítio. O artigo 14º suspendia a
estabilidade, a vitaliciedade e a inamovibilidade. A intervenção nos estados para "reprimir a
subversão da ordem" era prevista no artigo 17º. O artigo 18º extinguia os partidos políticos
existentes. O artigo 33º fixava o prazo de validade do Ato até 15 de março de 1967. O primeiro Ato
tinha validade até 31 de janeiro de 1966 e, portanto, quando o AI-2 foi assinado, esse prazo já se
aproximava do final. O segundo Ato foi, portanto, uma forma de garantir que a "operação limpeza"
pudesse prosseguir com seu objetivo de eliminação total dos "subversivos".
Como decorrência do Ato Institucional nº 2, e também do Ato Complementar nº 4, apenas
dois partidos puderam se formar para completar a exigência de um mínimo de 140 congressistas. A
Aliança Renovadora Nacional (ARENA) representava os interesses do governo, enquanto o MDB
ocupava o espaço de oposição consentida. Na prática, todas as vezes que membros do MDB
tentavam alguma oposição mais veemente, eles eram cassados. A oposição política poderia levar, até
mesmo, ao fechamento do Congresso Nacional, como no processo de elaboração da Constituição de
1967.
Talvez o episódio mais marcante referente às cassações de mandatos no Rio Grande do Sul,
tenha ocorrido durante o processo de escolha do Governador do Estado, no segundo semestre de
1966. No Rio Grande, o MDB representava, quase na sua totalidade, os antigos trabalhistas. Na
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formação do Diretório Regional do partido, as 101 vagas ficaram assim distribuídas: 70 para o PTB,
20 para o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), 10 para o PSD e 3 para o Partido Democrata
Cristão (PDC). Somando-se PTB e MTR, totalizavam 90 vagas, pouco mais de 90%. Na Assembleia
Legislativa do Estado, dos 55 deputados, 28 eram do MDB e 27 da ARENA. Visto que estavam
definidas eleições indiretas para os governos estaduais, em 1966, a oposição sul-rio-grandense levava
vantagem. Além disso, o candidato escolhido pelo MDB em sua convenção, Rui Cirne Lima, tinha
apoiadores dentro da ARENA, cujo candidato era o coronel Peracchi Barcellos, o qual será eleito e
governará o Rio Grande do Sul até 15 de março de 1971.
Diante dessa situação, em que a vitória do MDB era inevitável, Castelo Branco declarou,
ainda em 23 de junho de 1966, que se necessário faria uso das cassações para impedir a vitória
emedebista no Estado (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 24 jun. 1966). Em 4 de julho, uma nova
lista de cassações atingia vários deputados estaduais por todo o País, visando garantir a vitória nas
eleições. Entre eles, três gaúchos, todos do MDB: Hélio Ricardo Carneiro da Fontoura, Álvaro
Petracco da Cunha e Clóvis Morais Rodrigues (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 5 jul. 1966).
Quinze dias depois, mais quatro deputados estaduais do Rio Grande do Sul perdem seus mandatos:
Cândido Norberto, Osmar Lautenschleiger, Seno Frederico Ludwug, Francisco Dall'Igna
(CORREIO do Povo. Porto Alegre, 20 jul. 1966). Os suplentes foram impedidos de assumir e a
Assembleia Legislativa passou de 55 para 48 Deputados. Com a cassação dos sete parlamentares do
MDB, a ARENA garantia a maioria. Além disso, um decreto de 4 de julho determinava que os
deputados membros de uma legenda estavam impedidos de votar nos candidatos da outra legenda.
Essa manobra foi claramente elaborada para atingir a sucessão no Rio Grande do Sul, visto que
Cirne Lima contava com a simpatia de alguns Arenistas.

Golpe militar de 1964, General Castelo Branco desfilando em carro aberto como Presidente

─ 168 ─

O episódio gerou descontentamentos entre os próprios Arenistas, resultando na saída de
Parlamentares do antigo PL, integrados em sublegenda no MDB, entre eles Paulo Brossard e
Honório Severo (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 4 set. 1966). Em 3 de setembro, Peracchi
Barcellos foi eleito com 23 votos a favor e três abstenções. Os Deputados do MDB não participaram
da votação (A RAZÃO, 4 set. 1966).
Mesmo assim, a manobra governista e as cassações não impediram a vitória do MDB nas
eleições legislativas estaduais de 15 de novembro de 1966, quando o Movimento conquistou 28
cadeiras, uma mais que a ARENA. Entre os deputados que tomariam posse em 31 de janeiro do ano
seguinte, destacar-se-iam: pela oposição, Brusa Netto, Carlos Santos (o qual presidirá a primeira
mesa), Lauro Hagemann, Pedro Simon, a veterana Suely de Oliveira e Teresinha Chaise; pela
situação, Hugo Mardini, Octávio Germano (que presidirá a terceira mesa da 42ª Legislatura), Ruben
Scheid, Silvérius Kist, Solano Borges e Victor Faccioni.
Também com base nos dispositivos dos Atos Institucionais, diversos expurgos foram
realizados nos órgãos públicos do Estado. A primeira lista elaborada pelo Governo Estadual saiu em
18 de abril de 1964. Entre os 54 servidores constavam um juiz de direito, um procurador, três
promotores, cinco professores, entre diversos outros profissionais (CORREIO do Povo. Porto
Alegre, 19 abr. 1964). Em setembro, mais 29 servidores estaduais sofreram expurgos (CORREIO do
Povo. Porto Alegre, 6 set. 1964). Várias outras listas se seguiram a essas, tanto no Estado como nos
municípios.
Desde os primeiros momentos do governo ditatorial, diversas intervenções foram
realizadas com o objetivo de desmobilizar os movimentos sócio-políticos mais atuantes. No setor de
transportes houve intervenção na Viação Férrea do Rio Grande do Sul (CORREIO do Povo. Porto
Alegre, 17 abr. 1964) e na Cooperativa da Viação Férrea de Santa Maria (CORREIO do Povo. Porto
Alegre, 18 abr. 1964), além da Carris de Porto Alegre (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 4 jun.
1964). Os metalúrgicos também foram visados, com a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de
Caxias do Sul (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 24 abr. 1964). O movimento estudantil e dos
professores também era alvo do governo. Interventores atuaram na União Gaúcha dos Estudantes
Secundaristas (UGES) (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 16 abr. 1964), na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 17 abr. 1964), na Federação dos
Estudantes Universitários Particulares (FEUP), na Federação dos Estudantes da Universidade do Rio
Grande do Sul (FEURGS) (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 19 abr. 1964), na Universidade de
Passo Fundo (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 3 maio 1964), na União Estadual de Estudantes
(UEE) (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 4 nov. 1964), no DCE da UFRGS (CORREIO do Povo.
Porto Alegre, 23 dez. 1964).
Durante as intervenções, comissões de inquérito e também de expurgos eram formadas. A
ação de desmobilização de estudantes, operários, intelectuais, foi intensa nos primeiros meses após o
Golpe. Entre 1964 e 1966, foram seis os mortos pela Ditadura no Rio Grande do Sul: quatro
militares, um agricultor e um sindicalista ferroviário. Essas mortes representam alguns dos
principais alvos da repressão política: militares nacionalistas e líderes trabalhistas ou sindicais.
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Somou-se a isso a intervenção nos sindicatos, juntamente com a prisão ou exílio de seus principais
líderes, desmobilizando o movimento sindical. Com a Lei nº 4.332/64, de 1º de junho de 1964,
também conhecida como Lei de Anti-Greves, se impôs várias limitações para a realização de greves,
proibindo qualquer sentido político ou social (CORREIO do Povo. Porto Alegre, 28 maio 1964).
Nessa conjuntura de cassações e expurgos, e sem a devolução do Governo Federal, como
prometeram os militares golpistas numa primeira hora, em 1966, a Ditadura também passou a
perseguir alguns de seus apoiadores de 1964. Em junho, Ademar de Barros foi afastado do Governo
de São Paulo e cassado, ao mesmo tempo em que o MDB decidiu não apoiar a "eleição presidencial
indireta", ação que colocava por terra a esperada eleição de 1966 que, segundo a esperança de
alguns, devolveria o poder aos civis. Da eleição indireta, em outubro, saiu o Ditador Costa e Silva,
somando-se com a cassação dos mandatos de vários deputados federais e mais um recesso do
Congresso. A resposta, no mesmo mês, foi o lançamento da Frente Ampla, antiditadura, unindo
João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, sendo que estes dois últimos haviam defendido
o Golpe de 1964.

General Costa e Silva e a Junta Militar

Em 1967, quando foi outorgada a Constituição da Ditadura e sancionada a lei de censura
da imprensa e a nova Lei de Segurança Nacional (LSN), logo jornalistas e artistas passaram a
denunciar o aumento do controle e da repressão, tanto que, em novembro, a cúpula da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também apoiadora do Golpe de 1964,
condenou as prisões de clérigos que se opunham à Ditadura e que se manifestavam contra a
repressão.
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O AI-5, assinado por Costa e Silva, consagraria o processo de institucionalização e
consolidação da Ditadura Civil-Militar3. Alguns dos artigos reafirmavam os princípios
discricionários dos atos anteriores, enquanto outros expandiam a amplitude do autoritarismo,
como a suspensão do habeas corpus, além de não estipular um prazo de vigência. Contra isto, nos
anos seguintes, as ações de resistência deram-se na clandestinidade e muitas delas através da luta
armada, a opção mais radical.
A Ditadura, em contraposição, ampliava seu apoio social, cuja imagem foi construída em
torno das altas taxas de crescimento da economia durante o chamado "Milagre Econômico". Tanto
que, mesmo com a redução de 55 para 50 cadeiras nas eleições de 1970, a ARENA, além da eleição
indireta do governador Euclides Triches, elegerá 27 deputados estaduais no Rio Grande do Sul
(entre eles Nelson Marchesan, Octávio Germano e Pedro Américo Leal), enquanto que o MDB
ficará com 23 parlamentares (novamente emplacando Carlos Santos, Pedro Simon e Suely de
Oliveira).
O golpe dentro do golpe era a senha também para o auge da Ditadura Civil-Militar no
Brasil, simbolizada pela posse do ditador Emílio Garrastazu Médici, em 30 de outubro de 1970 4.
Com Médici na linha de frente, a repressão esmagará a guerrilha urbana e iniciará o combate à
Guerrilha do Araguaia, comandado pelo PCdoB, terminando com os últimos focos de resistência
apenas em 1975, já no Governo do Ditador Ernesto Geisel. Ainda em 1973, com o aprofundamento
da crise do "Milagre Econômico", resultando em rearticulação social da Igreja Católica, através da
organização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em oposição à Ditadura e aumento da ação
da oposição consentida, através do MDB, ainda o Terrorismo de Estado fará a ação mais intensa
para derrotar a Guerrilha do Araguaia. Após duas expedições fracassadas em dois anos de ação na
região, em sete de outubro, o Exército iniciou a terceira e última campanha contra a Guerrilha do
Araguaia, com o lema "sem uniformes e sem prisioneiros". A repressão terá seu momento
culminante no natal desse mesmo ano, quando os três destacamentos guerrilheiros foram
desarticulados5.
Como resultado político maior da crise econômica, em 1974, ocorreu a vitória do MDB nas
eleições, tendo como resposta da Ditadura a chamada "Distensão", já no Governo do Ditador
Ernesto Geisel. O reflexo da vitória oposicionista também se dará na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, mesmo que a Ditadura tenha escolhido para governar o Estado Sinval Guazzelli,
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O AI-5, de 13 de dezembro de1968, suspendeu as garantias da Constituição de 67 e ampliou os poderes ditatoriais da
Presidência da República, permitindo decretar o recesso do Congresso Nacional, o que foi feito neste mesmo
momento. Apenas em 1978, com a Emenda Constitucional nº 11, o AI-5 foi revogado, quando foram modificadas as
exigências para a organização dos partidos políticos.
Várias das considerações apresentadas abaixo estão presentes no artigo "A democracia não foi doada: a resistência na
Ditadura Civil-Militar Brasileira", de Diorge Alceno Konrad, texto completo apresentado para a II Jornada de
Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos, organizada pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
(APERS) e ocorrida em Porto Alegre, entre 24 e 27 de abril de 2013.
Nessa ação e nos meses seguintes, são presos e posteriormente executados os seguintes guerrilheiros oriundos do Rio
Grande do Sul: o estudante Cilon Cunha Brum, Simão ou Comprido, nascido em São Sepé; o operário José
Humberto Bronca, o Zeca Fogoió, nascido em Porto Alegre; Paulo Mendes Rodrigues, o Paulo, nascido em Cruz Alta.
João Carlos Haas Sobrinho, o Juca, nascido em São Leopoldo, comandante médico-militar havia sido morto em
combate, em 30 de setembro de 1972 e também se encontra como desaparecido político até hoje. Sobre os gaúchos
no Araguaia, ver: SOUZA, 2006 e SOUZA, 2011.
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quando o MDB elegerá 33 deputados, contra apenas 23 da ARENA, sendo que o primeiro partido
leva para o Parlamento Aldo Pinto, Cezar Schirmer, Nivaldo Santana, Rospide Neto, Porfírio
Peixoto, Romildo Bolzan e, mais uma vez, Pedro Simon, enquanto o segundo elege a primeira
deputada da legenda, Dercy Furtado, junto com Jarbas Lima e Sérgio Ilha Moreira, entre outros.
Porém, a distensão não acabou com a repressão no Brasil. Em 18 de março de 1975, Davi
Capistrano, dirigente do PCB foi morto sob tortura. Em 26 de outubro de 1975, o jornalista
Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do II Exército, em São Paulo, desencadeando
ampla mobilização social na missa de sétimo dia, reunindo cerca de oito mil pessoas e resultando no
rompimento da censura da imprensa. Somou-se a isto, em 19 de agosto de 1975, o lançamento de
bombas pela Aliança Anticomunista Brasileira (AAB) na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
Associação Brasileira de Imprensa (ABI) do Rio de Janeiro, e no Centro de Estudos Brasileiros
(CEBRAP), em São Paulo. Não satisfeita, a Ditadura ainda eliminará o operário Manuel Fiel Filho,
no mesmo local, em 17 de janeiro do ano seguinte, enquanto no Massacre da Lapa, ação coordenada
pelo II Exército de São Paulo, foram fuzilados integrantes do Comitê Central do PCdoB, como
Pedro Pomar e Ângelo Arroio, em 16 de dezembro, depois matando na prisão João Batista
Drumond, bem como a posterior prisão e tortura de Elza Monnerat, Haroldo Lima, Aldo Arantes,
Joaquim de Lima e Maria Trindade, a caseira da Lapa6. O Ditador Geisel ainda terá no currículo de
seu governo a Lei Falcão7, o recesso do Congresso Nacional, em Primeiro de abril de 1977, através da
edição do "pacote de abril"8.
Nada disso impedirá a continuidade da resistência à Ditadura, mesmo que por outras
formas que não a luta armada, haja vista a derrota histórica e final desta, já em 1975. Em 9 de janeiro
de 1977, o 4º Congresso Brasileiro de Magistrados fará apelo pró-Estado de Direito, enquanto que
em 8 de fevereiro do mesmo ano, a 15ª assembleia da CNBB divulgará texto crítico à Ditadura. Em
28 de abril, foi a vez da assembleia geral da ABI pedir anistia geral.
A conjuntura destas mobilizações e os atos repressivos do ditador Ernesto Geisel
estimularão a retomada dos movimentos sociais e o retorno dos mesmos às ruas. Em 19 de maio de
1977, no dia nacional de luta estudantil pela Anistia, as punições cotidianas na UNB, deflagram uma
greve estudantil. Pouco depois, 4 de junho, quando a repressão desencadeou-se sobre o 3º Encontro
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Também ainda não estão esclarecidas as razões das mortes de dois dos líderes da Frente Ampla, todas ocorridas em
momentos próximos, entre 1975 e 1976: Juscelino Kubitschek morreu em acidente de carro, na via Dutra, em
circunstâncias misteriosas, em 22 de agosto do ano seguinte. Seu sepultamento terá uma silenciosa manifestação
contra a Ditadura, com presença de cerca de trinta mil presentes; em 6 de dezembro do mesmo ano, morreu de
ataque cardíaco, na Argentina, João Goulart, o único Ex-Presidente a morrer no exílio em nossa História. O enterro
em São Borja, também terá trinta mil presentes. Ambos os casos são investigados sob a suspeita de fazerem parte da
Operação Condor.
Visando ao controle sobre o eleitorado e sobre o Congresso Nacional, a Lei Falcão (Lei nº 6.339/76) restringiu a
propaganda eleitoral, impedindo o debate político nos meios de comunicação. Assim, os candidatos poderiam
apresentar na televisão apenas uma foto pessoal, juntamente com um currículo (também para rádio) previamente
censurado.
Com a Emenda Constitucional nº 8, o Congresso Nacional foi fechado temporariamente, enquanto seis decretos-leis
alteraram as futuras eleições de 1978, quando deveriam ser renovados dois terços do Senado, porém o temor da
Ditadura de se repetir o que aconteceu em 1974 fez com que uma nova regra garantisse a maioria governista no
Senado, pois com o "Pacote" um terço dos senadores não foi sufragado pelo voto direto e sim referendado após uma
indicação do presidente da República, os senadores biônicos, além de, também, estender o mandato presidencial de
cinco para seis anos.
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Nacional dos Estudantes, em Belo Horizonte, Minas Gerias, prendendo oitocentos, jornalistas da
ABI assinaram por liberdade de informação, crítica e opinião.
No mês seguinte, o 29º Congresso da Sociedade Brasileira da Proteção à Ciência (SBPC),
também se manifestará contra a repressão aos estudantes, pois a Polícia Militar de Brasília havia
prendido duzentos estudantes na UnB. A repressão em Brasília estimulará a greve dos estudantes da
USP, no início de agosto, enquanto Goffredo da Silva Teles, professor de direito da mesma
Universidade, lerá a "Carta aos Brasileiros", clamando pelo Estado de Direito e defendendo a
Constituinte. Em 20 de setembro, a Polícia Militar de São Paulo, comandada pelo coronel Erasmo
Dias, bloqueou o campus da USP para impedir o 3º Encontro Nacional dos Estudantes e, dois dias
depois, invadiu a PUC-SP, prendendo oitocentos estudantes e queimando gravemente duas
universitárias, levantando o protesto do cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Depois
disso, não há mais como segurar boa parte dos estudantes brasileiros na resistência: ainda em 23 de
agosto, acontecerá o Dia Nacional de Luta dos mesmos contra a Ditadura. Ainda em setembro,
como resultado, a Convenção extraordinária do MDB defenderá a Constituinte Ampla e a Anistia.
Em 1978, que iniciou com 1º Congresso da Mulher Metalúrgica de São Bernardo, em 12 de
março, na assembleia popular de sete mil pessoas, foi criado em São Paulo, o Movimento do Custo
de Vida, chamado depois de Movimento Contra a Carestia, um marco dos movimentos sociais
urbanos e populares na resistência à Ditadura9. O País verá o auge do movimento pela Anistia
iniciado ainda em 197510, o que também estimulará os operários e o movimento sindical a retornar
às greves, pois o arrocho salarial imposto aos trabalhadores desde 1973, bem como um período de
aumento rápido da inflação, acarretará em greves econômicas e políticas. Em 12 de maio, explode
a greve de mil e seiscentos operários da Saab-Scania, em São Bernardo do Campo, por aumento de
20% nos salários. Quatro dias depois a greve chega à Volkswagen do ABC Paulista, a maior fábrica
do País, com 46 mil operários, fazendo o Tribunal Regional do Trabalho declará-las ilegais. O efeito
será contrário: elas se alastrarão até a capital do Estado. Depois de quase um mês de luta sindical,
várias empresas do ABC darão a seus empregados aumentos de 5 a 15%.
Em junho de 1978, no dia 7, foi fundado em São Paulo, o Movimento Negro Unificado
(MNU), um marco do Movimento Negro em resistência à Ditadura11. Quatro dias depois, as greves
que atingiam até então o sindicalismo privado, chegarão no Hospital das Clínicas de São Paulo,
paralisando sete mil trabalhadores da área da saúde. Em agosto, os professores estaduais de São
Paulo, iniciarão vinte e três dias de greve, a primeira após 1964, enquanto em setembro, no dia
primeiro, será a vez dos bancários de São Paulo, com sua primeira greve geral desde o Golpe. A
Ditadura tenta impedir as greves através da Portaria nº 3.337, visando proibir as articulações
intersindicais, como na Lei Antigreve de 3 de outubro.

9

10

11

Em 27 de agosto de 1978, o Movimento do Custo de Vida reunirá dez mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, após
coletar 1,3 milhões de assinaturas. O protesto resultará em intensa repressão na capital.
Em 2 de novembro, ocorreu o Congresso pela Anistia, em São Paulo, resultando no Comitê Brasileiro pela Anistia
(CBA). Rapidamente formam-se CBAs na maioria dos estados, organizados por bairros, escolas e categorias
profissionais, transformando a Luta pela Anistia em campanha nacional.
Como resultado, em 20 de novembro, o Movimento Negro elegerá a data da morte de Zumbi dos Palmares, como
Dia Nacional da Consciência Negra.
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Nessa conjuntura de afluxo dos movimentos sociais, inclusive no Rio Grande do Sul, nas
eleições de 15 de novembro de 1978, o MDB baixou de 33 para 31 deputados estaduais, em
comparação a quatro anos antes, elegendo Ibsen Pinheiro e José Fogaça, entre outros, para a
oposição. Mesmo assim, manteve a maioria, enquanto que a ARENA elegeu 25 parlamentares,
destacando-se Adylson Motta, Airton Vargas, Leônidas Ribas e Rubens Ardenghi para a situação,
assim como terá o governador escolhido pela Ditadura, José Augusto Amaral de Souza.
A mudança da "distensão" de Geisel para a "abertura" de Figueiredo, que tomará posse em
15 de março de 1979, não resultará em doações democráticas do ditador. Pelo contrário: a pressão
do CBA e das centenas de comitês pelo Brasil afora, além dos comitês de exilados, é que levará ao
decreto da Anistia, em 28 de agosto.

Presidente Figueiredo cumprimentando autoridades

A pressão pela volta à democracia resultará no decreto que porá fim ao bipartidarismo,
ainda que a Ditadura impeça a legalidade dos partidos comunistas, como o PCdoB e o PCB 12. Muito
menos a Ditadura de Figueiredo deixará de lado a repressão. Em 27 de agosto de 1980, uma cartabomba explodirá na sede da OAB, no Rio de Janeiro, matando a secretária Lydia Monteiro. Desde o
início daquele ano, diversas bombas explodiram no País, sobretudo atingindo bancas que vendiam
jornais e revistas de oposição. Os grupos terroristas e paramilitares de direita, sem ação efetiva
contra eles por parte da Ditadura, agiam abertos e/ou clandestinamente contra a redemocratização.
Mas o caminho estava sendo sem volta. Em 19 de novembro de 1980, a Emenda Constitucional nº
15 restabeleceu as eleições diretas para governador e senador e eliminou a figura do senador biônico.

12

A Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979, extinguiu a Arena e o MDB e restabeleceu o pluripartidarismo.
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Em 1981, em 30 de abril, por sua vez, novamente em ação contra a abertura, integrantes do
Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI)
do I Exército explodiram acidentalmente a bomba dentro do automóvel, antes do planejado
atentado para o show de música alusivo ao Primeiro de Maio, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A
farsa da Ditadura para responsabilizar a esquerda logo se mostrou.
Depois disso, a Ditadura tratou de buscar apenas a eleição de seus candidatos, como nas
eleições para governadores, em 198213, quando Jair Soares é eleito Governador do Rio Grande do
Sul14, o qual contará com uma minoria de seu partido, o Partido Democrático Social (PDS, antiga
ARENA) na Assembleia do Estado, elegendo 23 deputados, enquanto o Partido do Movimento
Democrático (PMDB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) elegem 27 e 12 parlamentares,
respectivamente. Nessas eleições, o PMDB elege sua segunda deputada estadual durante a Ditadura,
Ecléa Guazzelli, além do destaque para Carrion Júnior, Jauri Oliveira, José Ivo Sartori, José Paulo
Bisol, Ruy Carlos Ostermann e Germano Rigotto, futuro governador do Estado. Já o PDT, formado
a partir da velha tradição trabalhista15, elegeu Carlos Araújo, Dilamar Machado, Renan Kurz e o
simbólico João Vicente Goulart, filho de Jango, entre outros.
A Ditadura tratou também de impedir as Diretas para Presidente, respondendo aos
movimentos políticos iniciados em 1983. Como resposta, a Emenda das "Diretas-Já", uma das
últimas vitórias da Ditadura foi a vitória no Congresso, um ano depois, em 25 de abril, das eleições
indiretas.
Entretanto, o impedimento de eleições para a Presidência da República, não represou a
derrota final da Ditadura. E isto é o mais significativo naquele processo histórico de resistência,
iniciado ainda nos primeiros dias de 1964. Coube papel decisivo nesse processo ao protagonismo
dos movimentos sociais e políticos de oposição que foram se construindo ao longo dos anos, os
quais se ampliaram na fase final da Ditadura, especialmente a partir de 1979.
Foi naquele ano, com a ampliação das greves, de diversos tipos e categorias, que uma boa
parte dos brasileiros reencontrou o caminho para a reivindicação de direitos e de ampliação das
mobilizações. Com quase cem participantes, entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza, a
greve de fome de presos políticos contra a Anistia limitada, iniciada em 22 de julho de 1979, durou
23 dias e resultou na condenação da OAB ao projeto de anistia do ditador Figueiredo. Foi a senha
para que, em 14 de agosto, vinte mil fossem às ruas no Rio pela anistia ampla, geral e irrestrita, mas
13

14

15

Nas eleições de 15 de novembro de 1982, a oposição, em conjunto, conquista a maioria na Câmara dos deputados,
mesmo que não tenha conseguido eleger a maioria dos governadores, excetuando-se alguns estados de oposição,
como o Rio de Janeiro, que elegerá Leonel Brizola. Por outro lado, a oposição, em conjunto, conquista maioria na
Câmara dos deputados. Também em 1982, foi eliminado o voto vinculado, enquanto a Lei nº 6.996/82 dispôs sobre a
utilização do processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais. Três anos depois, a Lei nº 7.444/85
disciplinou a implantação do processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral e na revisão do eleitorado,
possibilitando que, em 1986, em todo o território nacional, o recadastramento atingisse quase 70 milhões de
eleitores.
Com a volta das eleições para governadores, Jair Soares tomará posse em 15 de março de 1983 e governará o Estado
até 15 de março de 1987.
Após a Anistia e com a volta do exílio, após o fim do bipartidarismo, Leonel Brizola e os trabalhistas visavam
retomar a antiga legenda do PTB, mas uma manobra de Golbery do Couto e Silva junto ao TSE deu a legenda para o
comando de Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio, não restando alternativa senão a fundação do PDT, em 26 de maio de
1980.
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ainda mobilização insuficiente para a Anistia ampla, geral e irrestrita. Ainda em agosto, Figueiredo
sancionou a Anistia, parcial, limitada e recíproca, uma conquista importante, mas limitada, haja
vista que colocou no mesmo pacote a isenção dos ditadores, torturadores e do Estado Brasileiro em
relação aos crimes praticados até então. De qualquer forma, parte dos presos políticos conquistou a
liberdade, enquanto os exilados voltaram para o País e a militância clandestina retornou à atuação
política legal. Finalmente, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Miguel Arraes, João Amazonas e
tantos outros poderiam continuar sua luta oposicionista em território nacional.

Parlamentares reunidos em prol da Anistia

Reunião sobre a Anistia. Da esquerda para direita: 1- Deputado Porfírio Peixoto; 2- Deputado Pedro Simon; 3- Omar
Ferri; 4- Deputado Paulo Ziulkoski; 5- Deputado Carlos Augusto de Souza; 6- Mila Cauduro; 7- Deputado Julio
Costamilan
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A luta política pela anistia tinha correspondência nas lutas econômicas contra a Ditadura,
pois os trabalhadores foram os principais responsáveis para pagar a conta da política econômica,
mais ainda com a crise decorrente, sobretudo a partir de 1973. A ampliação dos movimentos
grevistas vai se transformando rapidamente em greves políticas contra a Ditadura, pois não havia
mais como derrotar a política econômica da Ditadura de Segurança Nacional no Brasil sem derrotar
a própria Ditadura. Em finais de outubro 1979, a greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte, de
Contagem e de Betim, em Minas Gerais será seguida pela parede dos metalúrgicos de São Paulo e
Guarulhos, declarada ilegal pelo Governo do ditador Figueiredo.
No final de 1979, outra categoria
que voltou ativa às greves foi a dos bancários.
Em 5 de setembro, os bancos de Porto Alegre
são fechados pela greve que resulta na
intervenção no Sindicato e em cinco prisões.
Ali, nascia a liderança política de Olívio
Dutra, futuro Governador do Rio Grande do
Sul. A greve de Porto Alegre levou os
bancários a pararem o trabalho no Rio de
Janeiro e em São Paulo, também com novas
intervenções

nos

sindicatos,

prática

recorrente desde o Golpe de 1964. Mas a
Ditadura não tinha mais como evitar as
manifestações cada vez mais massivas nas
ruas do País.
O ano de 1979 também terá outra
marca: em 29 de novembro, ocorreu a
tomada simbólica da sede da UNE, no Rio de
Janeiro. Um dia depois, os estudantes enfrentaram o ditador Figueiredo, em Florianópolis. Tudo
isto no contexto da primeira eleição direta na UNE, ocorrida dias antes, em 3 de outubro. Dali em
diante, a Ditadura não conseguirá mais tirar a maioria dos estudantes brasileiros das ruas.
A conjuntura das greves não mudará no início da década. Em março de 1980, começou a
grande greve de trezentos e trinta mil metalúrgicos no ABC paulista, além de outras quinze cidades
de São Paulo. Em São Bernardo, durante quarenta e um dias. O movimento grevista conseguirá o
feito político de pautar a política brasileira. No décimo sétimo dia da greve, o Ministério do
Trabalho interviu nos sindicatos, mas não conseguiu terminar com a greve. Nessa conjuntura, se
tornava cada vez mais nacional a liderança política de Luiz Inácio "Lula" da Silva, operário que,
ainda em 10 de fevereiro, junto com outros sindicalistas, intelectuais, líderes rurais e religiosos,
havia criado, no colégio Sion, em São Paulo, o PT. Em 19 de abril, treze líderes grevistas do ABC,
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entre eles Lula, foram presos e enquadrados na LSN16. Como a greve não terminava, uma semana
depois, nova prisão de líderes grevistas aconteceu no ABC. A repressão gerou o seu contrário, o
aumento da resistência. Em Primeiro de Maio, em São Bernardo, centro e vinte mil trabalhadores
foram para a greve, no contexto de ocupação da Polícia Militar do centro da cidade. Após muita
tensão e pressão, o governo foi derrotado e uma manifestação gigantesca ocorre, antecedendo a
histórica concentração no estádio da Vila Euclides. Em 5 de maio terminou, após trinta e cinco dias,
a greve dos metalúrgicos em Santo André. Apenas seis dias depois, após diversos choques entre
piqueteiros e a Polícia Militar, os metalúrgicos de São Bernardo voltaram ao trabalho, com uma
greve de um mês e onze dias, no movimento que desafiou a Ditadura de Segurança Nacional. Alguns
meses depois, 24 de novembro, sete mil operários param as obras da usina de Tubarão, no Espírito
Santo. A partir de 1980, os trabalhadores rurais e os movimentos indígenas também ampliaram suas
resistências, alguns deles sendo assassinados pela repressão. Nessa conjuntura de final da Ditadura, o
movimento grevista também não cederá. A ampliação da reorganização da classe trabalhadora
resultará, em 21 de agosto de 1982, em Praia Grande, São Paulo, com cinco mil delegados de 1.126
entidades, na realização da Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (CONCLAT), a qual
elegeu a Comissão Pró-CUT. Um ano depois, também em agosto, no dia 26, ocorrerá o início do
Congresso de fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Bernardo, o qual
deliberará, no dia 31, na fundação da Central de trabalhadores mais ativa e de oposição nos anos
finais da Ditadura.
Ainda em 1982, a luta pela moradia, que continuou durante toda a Ditadura, entrará em
novo patamar para a organização dos movimentos sociais urbanos e populares. Em 17 de janeiro,
em S. Paulo, ocorrerá o Congresso de fundação da Confederação Nacional das Associações de
Moradores (CONAM). Em paralelo, a luta pela terra não dava tréguas à Ditadura. Em 12 de março,
os sem-terra de Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul, deixaram seu acampamento no rumo
da conquista de um assentamento. Dali em diante, a repressão não conseguirá mais impedir a
mobilização dos sem-terra para sua organização política. Tanto que, em de 21 a 24 de janeiro de
1984, no Encontro Nacional de Cascavel, no Paraná, foi fundado o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), acúmulo maior da luta pela reforma agrária contra a Ditadura17. O
renascimento sindical dos trabalhadores do campo, através da Confederação dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG) também se consolidava.
Nas cidades, as lutas e as resistências dos trabalhadores urbanos também não arrefeceram
nos anos finais da Ditadura. Em 27 de abril de 1983, será a vez da greve dos metalúrgicos da Grande
Porto Alegre, sobretudo parando as fábricas de Canoas, cidade operária importante da região
metropolitana. Em 17 de junho, o protesto de funcionários de estatais no Rio, reunindo seis mil
trabalhadores, se ampliará para o Rio Grande do Sul, para o Pará, para São Paulo e para o Distrito
Federal. Todo esse acúmulo de mobilizações e greves de trabalhadores resultará, em 21 de julho, na

16

17

Em 25 de fevereiro de 1981, a Justiça Militar condenou Lula e mais dez sindicalistas do ABC. Mais tarde, as penas
serão revogadas. Em 7 de agosto, após quinze meses, terminou a intervenção no Sindicato, quando Jair Menegueli foi
eleito presidente.
De 29 a 31 de janeiro de 1985, o MST realizou seu 1º Congresso Nacional, em Curitiba, no Paraná.
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primeira greve geral nacional após o Golpe de 1964, obtendo êxito parcial e contando com forte
repressão da Ditadura, tendo como exemplos as intervenções nos sindicatos dos Metroviários e
Bancários de São Paulo. No final do ano, em 6 de novembro, será a vez da greve de vinte mil
sapateiros de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, bem como, dois dias depois, de nova greve
dos metalúrgicos do ABC paulista, paralisando sessenta mil operários da categoria 18. No ano
seguinte, outras greves mobilizaram o movimento sindical brasileiro. Assim, a luta operária e do
movimento sindical, dos movimentos sociais e populares, não poderia deixar de resultar em nova
retomada de luta política contra a Ditadura.

Ulysses discursando a favor do Movimento das "Diretas-Já"

18

Em 2 de abril de 1984, dez mil metalúrgicos de São José dos Campos, em São Paulo também entraram em greve, na
principal paralisação do último ano da Ditadura.
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Ulysses Guimarães, Pedro Simon e Tancredo Neves na caminhada em Porto Alegre, pelas
eleições diretas para Presidente

Manifestação em Porto Alegre pela defesa das Eleições Diretas
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Em 27 de novembro de 1983, ocorreu o primeiro comício pró-diretas, reunindo 10 mil
pessoas no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em 12 de janeiro do ano seguinte, em um comício
que reuniu sessenta mil em Curitiba, oficialmente iniciou a Campanha das "Diretas-Já" e o uso do
amarelo como sua cor-símbolo. A resposta da Ditadura foi o lançamento da candidatura a
Presidente de Paulo Maluf. A resposta da oposição foi o comício que reuniu trezentas mil pessoas,
na Praça da Sé, em São Paulo, em 25 de janeiro19. São Paulo dará exemplo para o resto do Brasil.
Outro comício pró-Diretas reuniu duzentas e cinquenta mil pessoas em Belo Horizonte, em 2 de
fevereiro; em 21 de março, uma passeata de trezentos mil se realizará no Rio de Janeiro; uma prévia
para o 10 de abril, quando o comício de um milhão e duzentas mil pessoas defenderão as "DiretasJá", na Candelária; em 12 de abril, aconteceu o comício pró-Diretas, em Goiânia, reunindo duzentas
e cinquenta mil pessoas; mas, o maior deles ainda viriam no mesmo mês: no dia 16, um milhão e
milhão setecentas mil pessoas se reuniram no Anhangabaú, em São Paulo. Era o auge do
Movimento pelas "Diretas-Já". Tanto que, dois dias depois, o ditador Figueiredo decretou Estado de
Emergência no Distrito Federal. A maior mobilização de rua desde o início da Ditadura, e que
reuniu milhões de brasileiros (como no panelaço ocorrido em várias cidades na véspera da votação
da emenda das Diretas, em 24 de
abril), entretanto, não resultou em
vitória da emenda das Diretas, que
não

passou

na

Câmara

dos

Deputados, pois, com 298 votos a
favor, 65 contra e 112 ausências,
obteve 22 votos a menos que os
dois

terços

exigidos.

Dialeticamente, a Ditadura saía
vencedora, pois impedia as eleições
diretas para presidente, mas saía
derrotada

politicamente

do

20

episódio .
A derrota das "Diretas-Já",
o maior movimento de massas
desde o Golpe de 1964 no Brasil,

Movimento pelas "Diretas-Já" no Paço Municipal, em Porto Alegre

foi um prenúncio que levou, em 15
de janeiro de 1985, a eleição indireta para a Presidência de Tancredo Neves e José Sarney (ex-líder
do PDS, embrionário da ARENA, no Congresso e articulador do Golpe que depôs Jango) no Colégio
Eleitoral, vencendo o candidato da Ditadura, Paulo Maluf, derrotado por 480 x 180 votos no
Colégio Eleitoral.

19

20

Este comício ganhou notoriedade internacional, haja vista que a TV Globo ignorou o que se passava, situação que
logo mudaria.
Ainda em 27 de junho, um comício no Rio de Janeiro tentou relançar a luta pelas "Diretas-Já", mas a Ditadura seria
derrotada de forma indireta, com a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, por
quatrocentos e oitenta votos, contra cento e oitenta votos para Paulo Maluf e dezessete abstenções.
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A partir de então, os partidos comunistas, a UNE e as centrais sindicais iriam conquistar a
legalidade. Ao menos institucional e politicamente a Ditadura estava derrotada. Apesar disso tudo e
da resistência intensa, através da ação e mobilização dos movimentos sociais e populares de
oposição à Ditadura, a correlação de forças impediu que tais movimentos se transformassem em
poder político para chegar ao Executivo do País, em 1985. A "Nova República", com Sarney à frente,
uma "transição pelo alto", em 15 de maio, promulgou a Emenda Constitucional nº 25, alterando os
dispositivos da Constituição Federal e restabelecendo eleições diretas para presidente e vicepresidente da República, em dois turnos (o que aconteceria apenas em 1989), para deputado federal
e para senador, para o Distrito Federal, para prefeito e vice-prefeito das capitais dos estados, dos
municípios considerados de interesse da segurança nacional e das estâncias hidrominerais, abolindo
a fidelidade partidária e revogando o artigo que previa a adoção do sistema distrital misto. Faltava
ainda uma nova Constituição para a Ditadura terminar no Brasil.

Plenário da Assembleia Legislativa
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Eleições 7 de outubro de 1962
Eleitores: 1.561.162
Votos Válidos: 1.324.177
Votantes: 1.353.697
Q uociente Eleitoral: 24.076
População rescenseada no RS em 1960: 5.366.720 habitantes

3.609

UDN

Arthur Bacchini

6.809

Poty Medeiros

8.034

Sinval Guazzelli

6.143

PRP

Alberto Hoffmann

12.199

Antônio Mesquita

5.348

Oscar Westendorff

4.808

Adolpho Puggina

8.192

José Sanseverino

9.260

Mário Mondino

8.042

Nelson Marchezan

7.679

Cândido Norberto

26.812

Flávio Ramos

7.703

Heitor Campos

3.363

Osmar Lautenschleiger

4.155

Dario Beltrão

5.798

Getúlio Marcantonio

7.710

Gudbem Castanheira

8.412

Honório Severo

6.429

Paulo Brossard

12.507

Solano Borges

7.715

Alexandre Machado

7.168

Amaral de Souza

7.162

Antonino Fornari

8.026

Ariosto Jaeger

10.785

Arlindo Kunzler

10.023

Ari Delgado

8.164

Euclides Klyemann

7.052

Gustavo Langsch

8.359

Hed Borges

7.680

Porcínio Pinto

7.134

Reinaldo Cherubini

8.171

Aldo Fagundes

8.354

Álvaro Petraco

7.811

Antônio Visintainer

9.173

Ayrton Barnasque

9.714

Beno Burmann

8.873

Brusa Netto

8.428

Fidelis Coelho

11.907

Harry Sauer

7.921

Hélio Fontoura

9.198

Henrique Henkin

7.762

João Caruso

20.873

Justino Quintana

14.039

Lamaison Pôrto

27.102

Marcírio Loureiro

9.333

Moab Caldas

8.581

Pedro Simon

7.876

Rubens Porciúncula

7.716

Sereno Chaise

13.447

Siegfried Heuser

12.690

Suely de Oliveira

10.516

Walter Bertolucci

7.240

Wilmar Taborda

8.478

Wilson Vargas

20.788
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PL
PSD
PTB
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Marino dos Santos

PDC
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ARS

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1963

SUPLENTES POR PARTIDOS
ARS

UDN

PRP

PDC

MTR

PL

Bruno Segalla
Carlos Lima Aveline
Clóvis Moraes Rodrigues

Jorge A. Mendes Ribeiro
Júlio Brunelli
Larry Pinto de Faria
Aduci João Tomas

Adriano Dias
Aristides Milano
Raul Rosalino Bigarella

Alino Lorenzini

Aloysio Alcides Friedrich
Marino Job Abrahão

Dionysio R.D. Peretti
Octávio Omar Cardoso
Aristides Dias Macedo
Domingos de Oliveira
Hélio Souza Santos

PSD

PTB

Alfredo Hofmeister
Romeu Roese Scheibe
Darcy Conceição
Otávio Germano
Augusto Muniz Reis

Adonis Escobar
Alcides Costa
Carlos da Silva Santos
Darcilo Giacomazzi
Dario Antônio Martins
Enilton Grill
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1963

Cândido Norberto (MTR) - Presidente

Poty Medeiros (UDN) - 1º Vice-Presidente

Adolpho Puggina (PDC)
1º Secretário

Antonino Fornari (PSD)
2º Secretário

Euclides Klyemann (PSD) - 2º Vice-Presidente

Oscar Westendorff (PRP)
3º Secretário

Dario Beltrão (PL)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 14/03/1964

Solano Borges (PL) - Presidente

Heitor Campos (MTR) - 1º Vice-Presidente

Adolpho Puggina (PDC)
1º Secretário

Porcínio Pinto (PSD)
2º Secretário

Sinval Guazzelli (UDN) - 2º Vice-Presidente

Oscar Westendorff (PRP)
3º Secretário

Darcy Conceição (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 14/03/1965

José Sanseverino (PDC) - Presidente

Heitor Campos (MTR) - 1º Vice-Presidente

Hed Borges (PSD)
1º Secretário

Hélio Santos (PL)
2º Secretário

Sinval Guazzelli (UDN) - 2º Vice-Presidente

Antônio Mesquita (PRP)
3º Secretário

Porcínio Pinto (PSD)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 17/03/1966

Alfredo Hoffmeister (PSD) - Presidente

Heitor Campos (MTR) - 1º Vice-Presidente

Antônio Mesquita (PRP)
1º Secretário

Getúlio Marcantonio (PL)
2º Secretário

Sinval Guazzelli (UDN) - 2º Vice-Presidente

Adolpho Puggina (PDC)
3º Secretário
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Porcínio Pinto (PSD)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
55 cadeiras
REFERENDO - 6 de janeiro
1963 - Instituído pela
Emenda Constitucional n°
4, de 02/09/1961, para a
manutenção ou não do
regime parlamentarista. Era
previsto como plebiscito a
realizar-se em 1965, mas foi
antecipado e chamado de
referendo pela Lei
Complementar n° 2, de
16/09/1962
A legislação eleitoral, no
período compreendido
entre a deposição de João
Goulart (1964) e a eleição de
Tancredo Neves (1985) foi
marcada por uma sucessão
de Atos Institucionais e
Emendas Constitucionais,
Leis e Decretos-Leis com os
quais o Regime Militar
conduziu o processo
eleitoral de maneira a
adequá-lo aos seus
interesses, visando ao
estabelecimento da ordem
preconizada pelo
movimento de 64 e à
obtenção de uma maioria
favorável ao governo. Com
esse objetivo, o regime
alterou a duração de
mandatos, cassou direitos
políticos, decretou eleições
indiretas para Presidente da
República, Governadores
dos Estados e dos
Territórios e para Prefeitos
dos Municípios
considerados de interesse da
segurança nacional e das
estâncias hidrominerais,
instituiu as candidaturas
natas, o voto vinculado, as
sublegendas e alterou o
cálculo para o número de
deputados na Câmara, com
base ora na população, ora
no eleitorado, privilegiando
estados politicamente
incipientes, em detrimento
daqueles tradicionalmente
mais expressivos,
reforçando assim o poder
discricionário do governo.
(Fonte: TSE)
Em 15 de julho de 1965, é
aprovada a Lei Orgânica dos
Partidos Políticos (Lei nº
4.740). Logo depois, a 27 de
outubro, o AI-2 extingue os
partidos políticos. Ainda no
mesmo ano, o Ato
Complementar nº 4
determinou ao Congresso
Nacional a criação de
organizações com
atribuições de partidos
políticos, o que deu origem
à Arena e ao MDB. (Fonte:
TSE).

Eleições 15 de nov embro de 1966
Eleitores: 1.927.796
Votantes: 1.578.515

Votos Válidos: 1.508.171
Q uociente Eleitoral: 27.421

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1967
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ARENA

42

Adolpho Puggina

14.295

Affonso Anschau

19.585

Alexandre Machado

25.599

Alfredo Hofmeister

18.253

Antonino Fornari

17.153

Antônio Mesquita

9.971

Ariosto Jaeger

14.743

Ari Delgado

17.985

Celestino Goulart

20.795

Elízio Telli

15.034

Fernando Gonçalves

26.598

Getúlio Marcantonio

19.860

Hed Borges

17.252

Hugo Mardini

10.819

Júlio Brunelli

12.666

Martins Santini

12.372

Octávio Cardoso

11.521

Oscar Westendorff

13.835

Octávio Germano

14.222

Pederzolli Sobrinho

12.298

Romeu Scheibe

15.349

Ruben Scheid

12.425

Silvérius Kist

15.232

Solano Borges

25.654

Urbano Moraes

9.922

Victor Faccioni

12.301

Walter Müller

9.763

Alcides Costa

11.134

Aristides Bertuol

11.010

Ayrton Barnasque

11.527

Brusa Netto

14.859

Carlos Santos

13.365

Celso Testa

15.729

Darcilo Giacomazzi

10.346

Flávio Ramos

11.668

Harry Sauer

17.342

Ivo Sprandel

15.566

Lauro Hagemann

13.353

Lidovino Fanton

14.146

Lino Zardo

11.516

Moisés Velasquez

14.991

Mozart Rocha

12.762

Nolly Joner

13.941

Osmany Veras

11.497

Oswaldo Barlém

11.234

Pedro Gomes Nunes

12.030

Pedro Simon

34.412

Plínio Dutra

12.038

Renato Souza

10.304

Rosa Flôres

10.278

Rubem Lang

13.534

Sanfelice Neto

15.493

Suely de Oliveira

12.521

Terezinha Chaise

51.462

Valdir Lopes

14.154

SUPLENTES POR PARTIDOS
ARENA

MDB

Ibá Ilha Moreira
Joaquim Fonseca Milano
Nelson Marchezan
J. Otto Theobald
Darcy Conceição
José Westphalen Corrêa
José Sperb Sanseverino
Eloy de Oliveira Brito
Antildo Sarturi
Antônio Pereira de Souza

Marcílio Goulart Loureiro
Moab Caldas
Índio Vargas
Nivaldo Soares
Rubens Clair Viana
Fidelis Ramos Coelho
Cassiano Pahin da Motta
Ernesto Scorteganha
Amarílio Borges Moreira
Elberto Madruga
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MESAS DIRETO RAS

Composição do Parlamento:
55 cadeiras

Eleição da Mesa: 31/01/1967

Carlos Santos (MDB) - Presidente

Valdir Lopes (MDB) - 1º Vice-Presidente

Pedro Gomes Nunes (MDB)
1º Secretário

Alcides Costa (MDB)
2º Secretário

Ivo Sprandel (MDB) - 2º Vice-Presidente

Renato Souza (MDB)
3º Secretário

Moisés Velasquez (MDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 14/03/1968

Valdir Lopes (MDB) - Presidente

Oswaldo Barlém (MDB) - 1º Vice-Presidente

Pedro Gomes Nunes (MDB)
1º Secretário

Alcides Costa (MDB)
2º Secretário

Darcilo Giacomazzi (MDB) - 2º Vice-Presidente

Terezinha Chaise (MDB)
3º Secretário

Celso Testa (MDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 14/03/1969

Octávio Germano (ARENA) - Presidente

Hed Borges (ARENA) - 1º Vice-Presidente

Fernando Gonçalves (ARENA)
1º Secretário

Júlio Brunelli (ARENA)
2º Secretário

Alexandre Machado (ARENA) - 2º Vice-Presidente

Adolpho Puggina (ARENA)
3º Secretário
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Ruben Scheid (ARENA)
4º Secretário

O AI-5, de 13 de dezembro
de1968, suspendeu as
garantias da Constituição de
67 e ampliou os poderes
ditatoriais do Presidente da
República, permitindo-lhe,
em 1968, decretar o recesso
do Congresso Nacional.
A Resolução da Assembleia
Legislativa n.º 1.583, de 19
de dezembro de 1967,
restabeleceu a cronologia
histórica das Legislaturas
Estaduais, autorizando a
Mesa da Assembleia, nos
termos do parecer do
Instituto Histórico e
Geográfico do RS, a tomar
as providências no sentido
de consignar como 42.ª a
Legislatura iniciada em
1967. A partir daí, as
Legislaturas posteriores
passam a ser
seqüencialmente
numeradas. A
documentação anterior
permanece com a
numeração original.
Inauguração do novo prédio
da Assembleia Legislativa
em 20/09/1967
Na eleição da Mesa de 1967
houve um empate em 27
votos entre as duas chapas
encabeçadas pelos Dep.
Ariosto Jaeger e Dep. Carlos
Santos. Procedeu-se nova
eleição, a chapa do Dep.
Carlos obteve 28 votos
contra 27 votos do Dep.
Ariosto Jaeger.
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros definitivos
deferidos pelo TSE:
 MDB (Movimento
Democrático Brasileiro)
em 1º/03/1967
 ARENA (Aliança
Renovadora Nacional)
em 07/03/1967

Eleições 15 de nov embro de 1970
Eleitores: 2.442.930
Votos Válidos: 1.921.378
Votantes: 2.031.032
Q uociente Eleitoral: 38.427
População rescenseada no RS em 1970: 6.664.891 habitantes

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1971

ARENA
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MDB

43

Alcides Costa

14.686

Aluízio Paraguassu

17.622

Amarílio Moreira

13.042

Aristides Bertuol

13.145

Carlos Giacomazzi

19.724

Carlos Santos

17.069

Celso Testa

21.609

Elton Fensterseifer

14.498

Ivo Sprandel

17.271

João Carlos Gastal

16.632

Lélio Souza

14.419

Lidovino Fanton

15.037

Lino Zardo

22.095

Marques de Mattos

14.732

Moisés Velasquez

16.317

Nivaldo Soares

20.342

Nolly Joner

18.061

Pedro Simon

61.944

Rosa Flôres

26.783

Rospide Neto

17.093

Suely de Oliveira

23.466

Valdir Lopes

16.320

Waldir Walter

18.303

Adolpho Puggina

17.553

Affonso Anschau

13.305

Affonso Tacques

13.013

Alexandre Machado

34.477

Antonino Fornari

12.999

Augusto Trein

18.139

Celestino Goulart

18.471

Fernando Gonçalves

28.768

Firmino Girardello

13.193

Getúlio Marcantonio

27.304

Hed Borges

25.579

Hugo Mardini

23.368

João Alves Osório

21.811

Júlio Brunelli

16.400

Martins Santini

19.314

Nelson Marchezan

26.748

Oscar Westendorff

13.337

Octávio Germano

37.094

Pederzolli Sobrinho

17.529

Pedro Américo Leal

14.377

Romeu Scheibe

13.556

Ruben Scheid

31.005

Rubi Diehl

19.086

Silvérius Kist

20.391

Solano Borges

25.541

Urbano Moraes

15.411

Victor Faccioni

35.864

SUPLENTES POR PARTIDOS
MDB

ARENA

Elemar Gruendling
Mathias Nagelstein
Getulio Soares de Chaves
Osmany Veras
Oscar Antunes de Oliveira
Erasmo Chiapetta
Dorival Candido Luz de Oliveira
Zalmon Ricachenesvsky
Ayrton Barnasque
João Antônio Satte

Joaquim Fonseca Milano
Sérgio Ilha Moreira
Hélio de Souza Santos
Dalila Floriano Alves
Guido Moesch
Oswaldo Guindani
Guido Lermen
Hélio Chaves Lopes
Rogério Nonnenmacher
Walter Muller
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Composição do Parlamento:
50 cadeiras (Resolução TSE
nº 8.840/1970)

Eleição da Mesa: 31/01/1971

Solano Borges (ARENA) - Presidente

Hugo Mardini (ARENA) - 1º Vice-Presidente

Silvérius Kist (ARENA)
1º Secretário

Romeu Scheibe (ARENA)
2º Secretário

João Alves Osório (ARENA) - 2º Vice-Presidente

Pederzolli Sobrinho (ARENA)
3º Secretário

Affonso Tacques
(ARENA)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 28/02/1973

Fernando Gonçalves (ARENA) - Presidente

Hed Borges (ARENA) - 1º Vice-Presidente

Rubi Diehl (ARENA)
1º Secretário

Adolpho Puggina (ARENA)
2º Secretário

Affonso Anschau (ARENA) - 2º Vice-Presidente

Antonino Fornari (ARENA)
3º Secretário
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Oscar Westendorff
(ARENA)
4º Secretário

Constituição Federal de 67:
§ 2º Observado o limite
máximo previsto neste
artigo, o número de
Deputados, por Estado e
pelo Distrito Federal, será
estabelecido pela Justiça
Eleitoral, para cada
Legislatura,
proporcionalmente à
população, com o reajuste
necessário para que nenhum
Estado ou Distrito Federal
tenha mais de sessenta ou
menos de oito Deputados.
(Redação da pela Emenda
Constitucional nº 25, de
1985).
Constituição Estadual de
1970:
Art. 9° - O número de
Deputados à Assembleia
Legislativa corresponderá ao
triplo da representação do
Estado na Câmara Federal e,
atingindo o número de
trinta e seis, será acrescido
de tantos quantos forem os
Deputados federais acima de
doze.

Eleições 15 de nov embro de 1974
Eleitores: 2.893.152
Votantes: 2.579.774

Votos Válidos: 2.464.214
Q uociente Eleitoral: 44.003

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1975

MDB
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ARENA

44

Adolpho Puggina

15.959

Affonso Tacques

14.747

Antonino Fornari

15.145

Celestino Goulart

23.109

Cícero Viana

18.000

Dercy Furtado

21.725

Firmino Girardello

19.737

Geraldo Germano

23.807

Guido Moesch

24.119

Hed Borges

22.810

Hugo Mardini

31.556

Jarbas Lima

16.457

Júlio Brunelli

24.495

Lóris Reali

18.520

Oscar Westendorff

15.145

Pederzolli Sobrinho

15.278

Pedro Américo Leal

16.045

Ruben Scheid

31.024

Rubi Diehl

17.532

Sérgio Ilha Moreira

20.041

Silvérius Kist

22.854

Urbano Moraes

15.506

Victor Bachieri

15.017

Aldo Pinto

16.620

Algir Lorenzon

21.386

Amarílio Moreira

20.861

Américo Copetti

33.687

Caetano Peruchin

18.749

Carlos Augusto de Souza 17.621

Carlos Giacomazzi

38.865

Celso Testa

29.785

Cezar Schirmer

32.286

Elton Fensterseifer

26.201

Elygio Meneghetti

16.375

Fernando do Canto

24.962

Ivo Sprandel

28.748

João Carlos Gastal

37.170

João Satte

19.937

Jorge Bandarra

20.866

Júlio Costamilan

20.787

Júlio Vianna

18.049

Lélio Souza

39.181

Lino Zardo

28.785

Marques de Mattos

20.673

Moisés Velasquez

15.893

Nivaldo Soares

26.920

Nolly Joner

16.673

Pedro Simon

141.883

Porfírio Peixoto

20.413

Romildo Bolzan

27.648

Rospide Neto

22.331

Sedenir Martins

19.146

Valdir Lopes

21.322

Victório Trez

17.005

Waldir Walter

26.788

Walter Troina

20.136

SUPLENTES POR PARTIDOS
ARENA

MDB

Romeu Martinelli
Hélio de Souza Santos
Martins Avelino Santino
Antônio Carlos Borges
Paulo Sant'Ana
Avelino Maggioni
Ovidio Deitos
Lauro Pereira Guimarães
José Rubens Pillar
Izidoro Agostinho Gai

Rubem José Thome
Ayrton D'Avila Barnasque
João Batista de Oliveira
Calisto Eolalio Letti
Brilmar Zimmermann Desengrini
Cassiano Pahim Motta
Oliovaldo Torres Grecelle
Maua Benjamin da Costa Ferreira
Lucindo Leão Lazzari
Vanderlei Tomasi
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Composição do Parlamento:
56 cadeiras (Resolução TSE
nº 9.679 /1974)

Eleição da Mesa: 31/01/1975

João Carlos Gastal (MDB) - Presidente

Carlos Giacomazzi (MDB) - 1º Vice-Presidente

Celso Testa (MDB)
1º Secretário

Amarílio Moreira (MDB)
2º Secretário

Moisés Velasquez (MDB) - 2º Vice-Presidente

Elton Fensterseifer (MDB)
3º Secretário

Romildo Bolzan (MDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 28/02/1977

Nivaldo Soares (MDB) - Presidente

Jorge Bandarra (MDB) - 1º Vice-Presidente

Victório Trez (MDB)
1º Secretário

Fernando do Canto (MDB)
2º Secretário

Porfírio Peixoto (MDB) - 2º Vice-Presidente

Lino Zardo (MDB)
3º Secretário
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Nolly Joner (MDB)
4º Secretário

Visando ao controle sobre o
eleitorado e sobre o
Congresso Nacional, a Lei
Falcão (Lei nº 6.339/76)
restringiu a propaganda
eleitoral, impedindo o
debate político nos meios de
comunicação. Em 1977, a
Emenda Constitucional nº 8
instituiu a figura do Senador
Biônico. (Fonte: TSE)
A Emenda Constitucional
nº 11/78 revogou os Atos
Institucionais e
complementares impostos
pelos militares e modificou
as exigências para a
organização dos partidos
políticos. (Fonte: TSE)

Eleições 15 de nov embro de 1978
Eleitores: 3.541.669
Votantes: 3.129.585
População RS: 7.882.344 habitantes (TSE)

Votos Válidos: 2.996.390
Q uociente Eleitoral: 53.506

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1979

MDB
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ARENA

45

Adylson Motta

24.799

Airton Vargas

43.627

Alceu Martins

18.680

Antonino Fornari

18.580

Antonio Azevedo

27.894

Camilo Moreira

19.932

Cícero Viana

20.329

Dercy Furtado

24.708

Firmino Girardello

27.747

Francisco Spiandorello

17.977

Geraldo Germano

39.547

Guido Moesch

29.482

Jarbas Lima

24.468

Jesus Guimarães

18.231

Leônidas Ribas

37.736

Lóris Reali

18.995

Oscar Westendorff

18.163

Pedro Américo Leal

18.247

Romeu Martinelli

25.755

Ruben Scheid

35.313

Rubens Ardenghi

20.982

Rubi Diehl

27.432

Sérgio Ilha Moreira

23.929

Silvérius Kist

18.878

Vercidino Albarello

18.836

Aldo Pinto

24.330

Algir Lorenzon

38.678

Américo Copetti

19.622

Antenor Ferrari

19.967

Caetano Peruchin

21.769

Carlos Augusto de Souza 24.041

Carlos Giacomazzi

40.913

Celso Testa

27.052

Cezar Schirmer

36.158

Dorival Oliveira

30.326

Elio Corbellini

19.767

Elygio Meneghetti

29.508

Erasmo Chiapetta

23.126

Gabriel Mallmann

23.529

Gil Marques

18.521

Ibsen Pinheiro

40.386

Ivo Mainardi

18.949

João Satte

22.476

João Severiano

24.468

José Albrecht

20.822

José Fogaça

60.059

Júlio Vianna

20.199

Lélio Souza

40.705

Marques de Mattos

21.274

Nivaldo Soares

23.119

Porfírio Peixoto

29.182

Romildo Bolzan

31.768

Rospide Neto

25.328

Sedenir Martins

19.257

Victório Trez

26.423

Walter Troina

19.091

SUPLENTES POR PARTIDOS
ARENA

MDB

Roberto Atayde Cardona
Rubens Emil Corrêa
Erico Pegoraro
Valmir Susin
Paulo Sant'Ana
Niveo Leopoldo Friedrich
Nagiv Stella Elias
Julio Brunelli
Octacilio Darci Rech
Jorge Englert

Moisés Velasquez
Clóvis Fonseca Brum
Jader Andara Rodrigues
Amarílio Borges Moreira
Lino Augustinho Zardo
Brilmar Zimmermann Desengrini
José Ivo Sartori
Valdir Fraga da Silva
Ilario Bruno Vedolin Pasin
Fernando Guedes do Canto
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Eleição da Mesa: 31/01/1979

Carlos Giacomazzi (MDB) - Presidente

Ibsen Pinheiro (MDB) - 1º Vice-Presidente

Victório Trez (MDB)
1º Secretário

Júlio Vianna (MDB)
2º Secretário

Américo Copetti (MDB) - 2º Vice-Presidente

João Satte (MDB)
3º Secretário

Marques de Mattos
(MDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 11/03/1981

Rospide Neto (PMDB) - Presidente

Celso Testa (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Romildo Bolzan (PDT)
1º Secretário

João Severiano (PDT)
2º Secretário

José Albrecht (PDT) - 2º Vice-Presidente

Walter Troina (PMDB)
3º Secretário

Elio Corbellini (PDT)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 01/03/1982

Rospide Neto (PMDB) - Presidente

Celso Testa (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Gil Marques (PDT)
1º Secretário

Elio Corbellini (PDT)
2º Secretário

João Severiano (PDT) - 2º Vice-Presidente

Erasmo Chiapetta (PDT)
3º Secretário

Carlos Augusto de Souza
(PMDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 10/05/1982

Airton Vargas (PDS) - Presidente

Camilo Moreira (PDS) - 1º Vice-Presidente

Lóris Reali (PDS)
1º Secretário

Francisco Spiandorello
(PDS)
2º Secretário

Ilha Moreira (PDS) - 2º Vice-Presidente

Antonio Azevedo (PDS)
3º Secretário
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Erico Pegoraro (PDS)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
56 cadeiras (Resolução TSE
nº 10.416/1978)
Em 1979 deu-se início ao
movimento pela
redemocratização do país e
a Lei da Anistia permitiu o
retorno de exilados.
Extingiu-se a Arena e o
MDB conforme a Lei 6.767,
de 20 de dezembro. Os
partidos políticos foram
autorizados a funcionar
ocorrendo o retorno do
pluripartidarismo. Muitos
mudaram de nome, cores e
bandeiras, porém os seus
números se mantêm os
mesmos.
Em 19 de novembro de
1980, a Emenda
Constitucional nº 15
restabeleceu as eleições
diretas para Governador e
Senador e eliminou a figura
do senador biônico. (Fonte:
TSE)
Em 1982, ano em que foi
eliminado da legislação
eleitoral o voto vinculado, a
Lei nº 6.996/82 dispôs sobre
a utilização do
processamento eletrônico de
dados nos serviços
eleitorais. Três anos depois,
a Lei nº 7.444/85 disciplinou
a implantação do
processamento eletrônico de
dados no alistamento
eleitoral e na revisão do
eleitorado, possibilitando,
em 1986, o
recadastramento, em todo o
território nacional, de 69,3
milhões de eleitores, sob a
supervisão e orientação do
Tribunal Superior Eleitoral.
(Fonte: TSE)
Airton Vargas assumiu a
Presidência por
determinação do STF, em
função do Mandado de
Segurança impetrado por
ele e demais integrantes da
chapa do PDS para a Mesa
da Assembleia Legislativa
em 1981
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros definitivos
deferidos pelo TSE:
 PMDB (Partido do
Movimento Democrático
Brasileiro) em 30/06/1981
 PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro) em 03/11/1981
 PDT (Partido
Democrático Trabalhista)
em 10/11/1981
 PT (Partido dos
Trabalhadores) em
11/02/1982

Eleições 15 de nov embro de 1982
Eleitores: 4.278.043
Votantes: 3.799.013
População RS: 7.777.212 habitantes (TSE)

Votos Válidos: 3.675.787
Q uociente Eleitoral: 65.539
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PDT

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1983
Carlos Araújo

30.717

Dilamar Machado

20.042

Elio Corbellini

25.983

Francisco Dequi

20.507

João Severiano

17.498

João Vicente Goulart

32.476

Olímpio Albrecht

25.398

Orlando Burmann

19.960

Porfírio Peixoto

24.951

Renan Kurtz

20.753

Romildo Bolzan

24.885

Valdomiro Lima

18.090

Algir Lorenzon

40.479

Antenor Ferrari

27.918

Antônio Lorenzi

26.579

Caetano Peruchin

25.676

Carlos Giacomazzi

37.515

Carrion Júnior

36.549

Celso Testa

33.191

Cezar Schirmer

34.424

Dorival Oliveira

34.307

Ecléa Guazzelli

38.738

Germano Rigotto

31.242

Hélio Musskopf

22.713

Hilário Braun

36.092

Ivo Mainardi

30.160

Jauri Oliveira

30.298

José Ivo Sartori

31.866

José Paulo Bisol

31.210

Nelson Ritzel

44.766

Nivaldo Soares

21.364

Rospide Neto

22.962

Ruy Carlos Ostermann

34.481

Adylson Motta

53.870

Alceu Martins

28.640

Alecrides Moraes

25.660

Antônio Carlos Borges

36.258

Camilo Moreira

27.254

Dercy Furtado

25.994

Erico Pegoraro

41.072

Francisco Napoli

28.948

Geraldo Germano

35.401

Horst Volk

23.847

Jarbas Lima

48.694

Leônidas Ribas

50.552

Lóris Reali

29.562

Luis Antônio Possebon

24.422

Luiz Fernando Staub

29.092

Marino Andrade

23.134

Roberto Cardona

31.346

Romeu Martinelli

34.865

Rubi Diehl

32.497

Sérgio Ilha Moreira

35.749

Silvérius Kist

34.019

Valmir Susin

28.558

Vercidino Albarello

24.807

SUPLENTES POR PARTIDOS
PDT

PMDB

PDS

José Luis Bolzan Rossignollo
Eden José Rodrigues Pedroso
João Antônio Satte
Adelino Gelain
Sereno Chaise
Wilmar Correa Taborda
Mathias Nagelstein
Américo Copetti
José Regis Carvalho Prestes
Clodovino Soares

Gilberto Moreira Mussi
Guaracy Barroso Marinho
Gleno Ricardo Scherer
Elygio Albino Meneguetti
João Osório Ferreira Martins
Walter Chaves Troina
Paulo Roberto Ziulkoski
Arion Ronaldo Ribeiro Louzada
Adelmo Genro Filho
Lino Augustinho Zardo

Rubens Emil Corrêa
Airton Santos Vargas
Nestor Guilherme Fips Schneider
Pedro Américo Leal
Francisco de Assis Spiandorello
Milton Weyrich
Antônio Carlos Alves de Azevedo
José Pereira Alvarez
João Odil Haas
Reginaldo Pujol
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Eleição da Mesa: 31/01/1983

Antenor Ferrari (PMDB) - Presidente

Ecléa Guazzelli (PMDB) - 1ª Vice-Presidente

Olímpio Albrecht (PDT)
1º Secretário

Francisco Dequi (PDT)
2º Secretário

João Severiano (PDT) - 2º Vice-Presidente

Elio Corbellini (PDT)
3º Secretário

Germano Rigotto (PMDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 12/03/1984

Renan Kurtz (PDT) - Presidente

Carlos Araújo (PDT) - 1º Vice-Presidente

Antônio Lorenzi (PMDB)
1º Secretário

Dorival Oliveira (PMDB)
2º Secretário

Ivo Mainardi (PMDB) - 2º Vice-Presidente

Elio Corbellini (PDT)
3º Secretário

Hilário Braun (PMDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 28/02/1985

Valdomiro Lima (PDT) - Presidente

Silvérius Kist (PDS) - 1º Vice-Presidente

Orlando Burmann (PDT)
1º Secretário

José Luiz Rossignolo (PDT)
2º Secretário

Dilamar Machado (PDT) - 2º Vice-Presidente

Alecrides Moraes (PDS)
3º Secretário
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Geraldo Germano (PDS)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
56 cadeiras (Resolução TSE nº
11.335/1982)
A Emenda Constitucional
22/1982, art. 216: "Nas
eleições de 15 de novembro de
1982, os deputados serão
eleitos exclusivamente pelo
sistema proporcional e seu
número, por Estado, será
estabelecido pela Justiça
Eleitoral, proporcionalmente
à população, com o reajuste
necessário para que nenhum
Estado tenha mais de sessenta
ou menos de oito deputados,
nem sofra redução no
respectivo número fixado para
a legislatura iniciada em
1979."
A Lei nº 6.978, de 19 de
janeiro de 1982, art. 3º dá a
diretriz para o número de
deputados por Estado que foi
estabelecido por resolução do
TSE.
Foram eleitos indiretamente
cinco Presidentes Militares.
1984 foi o ano do Movimento
das "Diretas-Já!"
A sociedade mobilizou-se por
mudanças políticas que
levassem à redemocratização
do país. A primeira eleição de
um Presidente da República
civil durante esse regime de
exceção foi ainda indireta, por
meio de um colégio eleitoral.
E levou à Presidência
Tancredo Neves, que faleceu
antes de tomar posse, vindo a
assumir o cargo seu vice, José
Sarney, em 1985.
Em 15 de maio de 85, a
Emenda Constitucional nº 25,
conhecida como Dante de
Oliveira, alterou dispositivos
da Constituição Federal e
restabeleceu eleições diretas
paraPresidente e vicePresidente da República, em
dois turnos; eleições para
deputado federal e para
senador, para o Distrito
Federal; eleições diretas para
prefeito e vice-prefeito das
capitais dos estados, dos
municípios considerados de
interesse da segurança
nacional e das estâncias
hidrominerais; aboliu a
fidelidade partidária e
revogou o artigo que previa a
adoção do sistema distrital
misto. (Fonte: TSE)
A informatização das eleições
teve início em 1986, durante a
presidência do Ministro Néri
da Silveira, com o
recadastramento eletrônico de
aproximadamente 70 milhões
de eleitores. (Fonte: TSE)
Antenor Ferrari renunciou à
Presidência em 07/03/1984.
Neste período há o acordo
entre PMDB e PDT de
alternância na Mesa, cujo
mandato era de 2 anos. A
transmissão do cargo se deu
em Gabinete realizada em
13/03/1984.
Os seguintes partidos políticos
tiveram seus registros
definitivos deferidos pelo TSE:
 PFL (Partido da Frente
Liberal) em 11/09/1986
Foi instituído o Plano
Cruzado, em 1986, com a
finalidade de derrubar a alta
inflação. No mesmo ano
foram eleitos os Membros
para a Assembleia Nacional
Constituinte.
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Eleito

indiretamente pelo Colégio Eleitoral, mesmo assim, Tancredo Neves representava
a canalização dos anseios pelo retorno à democracia política do País.

No processo de abertura lenta, gradual e segura, como queriam as elites brasileiras, a
eleição de Tancredo foi o possível depois da derrota da Emenda das "Diretas-Já", ainda em 1984.
Mas Tancredo não chegaria a assumir a Presidência. Um dia antes de sua posse, marcada para 15 de
março de 1985, foi submetido a uma cirurgia para tratar de uma diverticulite, segundo a equipe
médica que o tratava, procedimento que o levará a uma infecção generalizada1, vindo a falecer na
data simbólica de 21 de abril. Depois de ampla cobertura midiática sobre a convalescença de
Tancredo, a Nação Brasileira ficará sabendo oficialmente da notícia por pronunciamento televisivo
através de seu porta-voz, Antônio Britto, futuro Governador do Rio Grande do Sul.
Empossado como interino ainda em março, o vice-Presidente eleito, José Sarney, tomou
posse com os desafios de estabilizar a economia e terminar o processo de transição para a Nova
Democracia. Afinal, mesmo oriundo do partido que sustentou a Ditadura, Sarney era o primeiro
civil a governar o País desde o Golpe que derrubou Jango em 1964, sendo sustentado pela Aliança
Democrática, a mesma que havia construído a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral, e que reunia
o PMDB e o Partido da Frente Liberal (PFL)2.
No Governo Sarney algumas medidas democráticas devem ser destacadas, como a
legalização dos Partidos Comunistas e da UNE, bem como a maior liberdade sindical para as
centrais sindicais, especialmente a CUT e a Central Geral dos Trabalhadores (CGT), pois foram
reconhecidos os direitos dos trabalhadores em se organizar além da estrutura sindical oficial
(sindicatos de base, federações e confederações). Estas medidas, nas relações com o movimento
operário e sindical e a escolha de Almir Pazzianotto para Ministro do Trabalho, segundo Silvio
Caccia Bavia, foi "um claro sinal de disposição do Governo Federal em dialogar com os setores mais
combativos do movimento", sendo que, "as suas primeiras medidas deram sinais de que se abriria

* Professor Associado do Departamento e do PPGH da UFSM de História da UFSM, Doutor em História Social do
Trabalho pela UNICAMP. Professor Associado do Departamento e do PPGH da UFSM de História da UFSM,
Doutor em História Social do Trabalho pela UNICAMP. Esta parte teve a colaboração para sua organização,
pesquisa de textos de referência de Bruna Lima, acadêmica do PPGH da UFSM, nível de mestrado.
1
Sobre Tancredo e a cobertura da mídia, bem como a "comoção nacional" criada enquanto ele esteve internado,
indico o instigante artigo "A morte de Tancredo Neves pela TV: algumas reflexões sobre rituais, memória e
identidade nacional", de Douglas Attila Marcelino. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/mosaico/?q=artigo/mortede-tancredo-neves-pela-tv-algumas-reflex%C3%B5es-sobre-rituais-mem%C3%B3ria-e-identidade-nacional>.
Acesso em: 22 nov. 2013. Sabe-se que, durante a enfermidade de Tancredo, avizinhou-se a primeira crise política e
institucional da "Nova República", pois se temia que os derrotados no Colégio Eleitoral e militares comprometidos
com a Ditadura tentassem impedissem a consolidação.
2
O PFL foi fundado em 1985, oriundo da dissidência do PDS que rompera com a candidatura de Paulo Maluf, tendo
como lideranças Aureliano Chaves, vice-presidente da República, e Marco Maciel, futuro Vice-Presidente. Em 2007,
foi extinto por decisão de sua própria direção, mudando o nome da sigla para Democratas (DEM).
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uma nova era nas negociações capital-trabalho", especialmente porque "os sindicatos sob
intervenção foram devolvidos às suas categorias com a promessa de que não haveria mais
intervenções", enquanto dirigentes sindicais cassados foram anistiados, a negociação direta entre
patrões e empregados foi estimulada e a greve foi reconhecida como um direito do trabalhador
(BAVA, 1987, documento eletrônico).
Porém, segundo Bava (1987, documento eletrônico), com a inflação se projetando na casa
dos 400% ao ano e o desemprego em alta, além de "uma crescente desconfiança do povo quanto ao
futuro", o Governo Sarney se colocava diante de "uma crise de grandes proporções", o que poderia
"comprometer sua estabilidade", pois ainda se "tratava-se de um governo que já era impugnado
como ilegítimo por setores da sociedade que pediam eleições diretas para presidente da República".
Em resposta, e uma das marcas do Governo Sarney, foi lançado o Plano Cruzado, criado pela equipe
econômica, objetivando combater a inflação que fora intensa desde o último governo da Ditadura.
Com a criação de uma nova moeda, o Cruzado, e com um controverso congelamento dos preços em
alta, enquanto os salários foram congelados em baixa, representando novo arrocho salarial,
entretanto, o Governo passou gozar de importante apoio popular inicial. Na conjuntura, a produção
aumentará, assim como o crescimento das vendas e do emprego, o que isolará "os setores mais
combativos do movimento operário", pois os trabalhadores, de uma maneira geral, estarão "mais
para fiscais do Sarney que para piqueteiros" (BAVA, 1987, documento eletrônico). Nem as
denúncias de Leonel Brizola sobre o significado mais profundo do Plano Cruzado e as artimanhas
da transição conservadora, em programa político-partidário em rede nacional, arrefecerão o clima
positivo que o Plano Cruzado será recebido pela maioria da população brasileira.
Por sua vez, a relativa estabilidade financeira fará com que o PMDB, novo Partido do
Presidente, saia amplamente vitorioso das urnas nas eleições de 15 de novembro de 1986, elegendo a
maioria dos Governadores e Parlamentares do Congresso, o que garantirá a governabilidade do
Governo Sarney.
No Rio Grande do Sul, o PMDB não terá resultado diferente, além de eleger para
governador Pedro Simon3, ainda ficará com a maioria da Assembleia Legislativa, somando 27
cadeiras, entre elas, tendo Antônio Dexheimer, César Schirmer, Germano Rigotto, José Antônio
Daudt, Mendes Ribeiro Filho e Sérgio Zambiasi. Mesmo com o final da Ditadura, a segunda maior
bancada ainda será do PDS, com 10 deputados, mostrando a força do Partido que tinha significativo
apoio nas cidades do interior do Estado, com destaque para Celso Bernardi, Francisco Turra e Jarbas
Lima. O PFL elegerá 5 parlamentares, entre os quais Germano Bonow, enquanto que a
representação mais à esquerda, do PDT e PT, conquistará 9 e 4 cadeiras, respectivamente. No caso
dos trabalhistas, reeleger-se-ão para a Casa, através do voto popular, Carlos Araújo e Renan Kurtz,
entre outros, enquanto os petistas terão a sua primeira representação no Parlamento Gaúcho, com a
eleição de Adão Pretto, José Fortunati, Raul Pont e Selvino Heck.

3

Pedro Simon governou o Rio Grande do Sul de 15 de março de 1987 até 2 de abril de 1990, quando assumiu para
terminar o mandato o seu vice, Sinval Guazzelli, o qual governará até 15 de março de 1991.
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As eleições de 15 de novembro de 1986 também elegeram os futuros Deputados
Constituintes, haja vista que a proposição de muitos movimentos sociais e políticos de oposição, por
uma Constituinte Livre, Autônoma, Exclusiva e Soberana foi derrotada. Entre os eleitos em 1986,
participaram na Assembleia Nacional Constituinte (ANC), entre 1987 e 1988, 594 parlamentares,
sendo 559 titulares e 35 suplentes, assim representados: 512 deputados, sendo 487 eleitos no pleito
de 15 de novembro de 1986 e 25 suplentes; 82 senadores, sendo 49 eleitos no pleito de 15 de
novembro de 1986, 23 eleitos em 1982, além de 10 suplentes (BRASIL. Câmara dos Deputados.
Assembleia Nacional Constituinte de 1988, documento eletrônico). A bancada dos Deputados
Federais Constituintes gaúchos, sem nenhuma mulher como destaque negativo4, contou com
Adroaldo Streck

PDT, Adylson Motta - PDS, Alcides Saldanha - PMDB, Amaury Muller - PDT,

Antônio Britto - PMDB, Arnaldo Prieto - PFL, Carlos Cardinal - PDT, Darcy Deitos - PMDB/PR
Darcy Pozza - PDS, Érico Pegoraro - PFL, Floriceno Paixão - PDT, Hermes Zaneti - PMDB, Hilário
Braun - PMDB, Ibsen Pinheiro - PMDB, Irajá Rodrigues - PMDB, Ivo Lech - PMDB, Ivo Mainardi PMDB, João De Deus Antunes - PDT, Jorge Uequed - PMDB, Júlio Campos - PFL/MT Julio
Costamilan - PMDB, Lélio Souza - PMDB, Luis Roberto Ponte - PMDB, Mendes Ribeiro - PMDB,
Nelson Jobim - PMDB, Olívio Dutra - PT, Osvaldo Bender - PDS, Paulo Mincarone - PMDB, Paulo
Paim - PT, Rospide Netto - PMDB, Ruy Nedel - PMDB, Telmo Kirst - PDS, Vicente Bogo
e Victor Faccioni

PMDB

PDS, além dos senadores Carlos Chiarelli - PFL (eleito em 1982), José Fogaça -

PMDB e José Paulo Bisol - PMDB5 (estes dois últimos eleito (eleitos) em 1986).
Ulysses Guimarães (Deputado Federal pelo PMDB de São Paulo) foi Presidente da ANC,
instalada em 1º de fevereiro de 1987, iniciou seu trabalhos no dia seguinte, encerrando os trabalhos
em 2 de setembro do ano seguinte. A Constituinte teve uma maioria do chamado "Centrão"
(PMDB, PL, PDS, PTB e outras agremiações menores), com total apoio do Governo Sarney6,
representando os setores mais conservadores da política brasileira. Este bloco majoritário, por
exemplo, impediu que a questão agrária obtivesse maiores avanços, enquanto que o papel das Forças
Armadas trouxe consigo o eixo autoritário da época da Ditadura. Mesmo assim, no que tange aos
direitos sociais e individuais, a "Constituição Cidadã", como Ulysses Guimarães veio a chamar a

4

5

6

A ANC teve 26 Deputadas (Abigail Feitosa - PSB/BA, Anna Maria Rattes - PSDB/RJ, Benedita da Silva - PT/RJ, Beth
Azize - PSDB/AM, Beth Mendes - PMDB/SP, Cristina Tavares - PDT/PE, Dirce Tutu Quadros - PSDB/SP, Eunice
Michiles - PFL/AM, Irma Passoni - PT/SP, Lídice da Mata - PCdoB/BA, Lúcia Braga - PFL/PB, Lúcia Vânia PMDB/GO, Márcia Kubitschek - PMDB/DF, Maria de Lourdes Abadia - PSDB/DF, Maria Lúcia - PMDB/AC,
Marluce Pinto - PTB/RR, Moema São Thiago - PSDB/CE, Myriam Portella - PSDB/PI, Raquel Cândido - PDT/RO,
Raquel Capiberibe - PSB/AP, Rita Camata - PMDB /ES, Rita Furtado - PFL/RO, Rose de Freitas - PSDB /ES, Sadie
Hauache - PFL/AM, Sandra Cavalcanti - PFL/RJ e Wilma Maia - PDT/RN) e nenhuma senadora.
Bisol posteriormente mudaria para o Partido da Social Democracia Brasileira PSDB), fundado em 24 de junho de
1988, essencialmente a partir de uma cisão do PMDB.
O Art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garantiu à Sarney o mandato de seis anos. Porém, o
governo de Collor-Itamar durou cinco anos, devido a Emenda Constitucional de Revisão n° 5, de 7 de junho de
1994, a qual alterou para quatro anos a duração do mandato presidencial. Como em 1994 coincidiram as eleições de
presidente com as de governador, cujo mandato já era de um quatriênio, a Lei n° 8.713 (de 30 de setembro de 1993)
regulou as eleições para todos os cargos. Em 1997, através da Emenda Constitucional n° 16, foi aprovada a reeleição
para a Presidência da República, para governadores e para prefeitos, o que possibilitou, por exemplo, Fernando
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva conquistar mandatos de oito anos (BRASIL. Tribunal Superior
Eleitoral, 2013, documento eletrônico).
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nova Carta, representou avanço rumo ao Estado de Direito que vige até hoje, o que garantiu um dos
mais longos períodos democráticos da História Republicana Brasileira7.
Destacaram-se como conquistas democráticas da Carta de 1988, a sétima Carta
Constitucional, depois de vinte meses de trabalhos, muitas garantias constitucionais e direitos
políticos como a qualificação da tortura como crime inafiançável, a criação de mecanismos para
bloquear golpes como o de 1964, o direito de voto para os analfabetos, o voto facultativo para jovens
entre 16 e 18 anos e o fim à censura. Quanto ao acesso à cidadania, foram estabelecidos vários
preceitos que garantiram, entre outros: a liberdade de organização sindical; a diminuição da jornada
de trabalho de 48 para 44 horas semanais; a licença maternidade de 120 dias (sendo atualmente
discutida a ampliação); a licença paternidade de 5 dias; o abono de férias; o décimo terceiro salário
para os aposentados; o seguro desemprego; as férias remuneradas com acréscimo de 1/3 do salário e;
os direitos trabalhistas aplicados, além de, aos trabalhadores urbanos e rurais, também aos
domésticos; o direito à greve. Além disso, a Constituição de 1988 consolidou a eleição direta para os
cargos de todos os níveis, do Presidente da República ao Vereador do Município, assim como, em
relação aos partidos políticos, conferiu-lhes caráter de pessoa jurídica de direito privado, dando-lhes
ampla autonomia do ponto de vista da sua autorregulamentação e autogestão, sendo permitido livre
a criação, a fusão e o cancelamento de registros dos mesmos8.
Nas eleições estaduais de 15 de novembro de 1986, também foram eleitos os deputados da
47ª Legislatura, os quais tinham também a incumbência de elaborar a Carta Constitucional do Rio
Grande do Sul. Assim, terminados os trabalhos da ANC, e conforme as Disposições Transitórias da
Constituição Federal recém promulgada, em 26 de outubro de 1988, a Assembleia Legislativa
instalou o seu processo constituinte, sob a Presidência do deputado Algir Lorenzon, depois
substituído por Gleno Scherer.
Assim, foram Deputados Constituintes no Rio Grande do Sul: Achylles Braghirolli PMDB, Adão Pretto

PT, Algir Lorenzon

PMDB, Antonio Barbedo - PDT, Antonio Carlos

Azevedo - PFL, Antonio Dexheimer - PMDB, Antonio Lourenço Pires - PDS, Antonio Lorenzi PMDB, Athos Rodrigues - PFL, Bráulio Marques - PMDB, Carlos Araújo - PDT, Carlos Sá
Azambuja - PDS, Francisco Carrion Júnior - PDT, Celso Bernardi - PDS, Constantino Picarelli PMDB, Ecléa Fernandes - PSDB, Éden Pedroso - PDT, Erani Müller - PMDB, Francisco Turra PDS, Germano Bonow

PFL, Germano Rigotto - PMDB, Gilberto Mussi - PMDB, Gleno Scherer -

PMDB, Guaracy Marinho - PMDB, Hélio Musskopf - PMDB, Hilda de Souza - PMDB, Ilário Pasin
- PDT, Jarbas Lima

PDS, Jauri Oliveira - PSB, João Augusto Nardes - PDS, João Odil Haas

PDS,

João Osório PMDB, Joaquim Moncks PMDB, José Fortunati - PT, José Ivo Sartori - PMDB, Luís
Abadie - PDT, Luiz Fernando Staub - PDS, Mário Limberger - PMDB, Mário Madureira - PMDB,
Mendes Ribeiro Filho - PMDB, Moesés Berlesi - PDT, Nestor Fips Schneider - PFL, Porfírio Peixoto

7

8

A Constituição de 1988, que terminou com a transição formal após 1985, consolidou a atual República Federativa (e
Presidencialista), confirmada no plebiscito ocorrido em 21 de abril de 1993, conforme previam as Disposições
Transitórias, quando o Parlamentarismo e a Monarquia foram derrotados.
A Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre a criação, fusão, incorporação e
extinção dos partidos políticos, disciplina o artigo 17 da Constituição Federal sobre esta matéria.
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- PDT, Raul Pont - PT, Renan Kurtz - PDT, Roberto Künzel - PMDB, Sanchotene Felice - PMDB,
Selvino Heck - PT, Sérgio Zambiasi - PTB, Tito Lívio Jaeger - PMDB, Tufy Salomão - PFL,
Valdomiro Lima - PDT, Valdomiro Vaz Franco

PMDB, Valmir Susin

PDS e Wilson Mânica

PDS.
Uma das características marcantes da Constituinte Gaúcha do final da década de 1980 foi
não ter contado com um anteprojeto, o que demandou mais tempo para a construção das propostas
e para os debates, bem como contou com grande número de emendas populares com milhares de
signatários. Terminados os trabalhos, em 3 de outubro de 1989, o Rio Grande do Sul também tinha
uma nova Carta, produto da síntese das lutas políticas dos anos 1980, consolidação da transição para
a democracia política no Estado. Como já foi dito, esta Carta representou "senão o resumo dos
anseios do povo gaúcho, ao menos o retrato do consenso possível entre seus representantes
legítimos", incorporando "a participação popular no processo legislativo, facultado aos cidadãos a
apresentação de propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e emendas aos projetos de lei
sobre matéria orçamentária (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual)"
(RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa na História do Rio Grande
do Sul, documento eletrônico).
Por sua vez, as dificuldades da estabilidade financeira, na conjuntura da chamada "década
perdida", os anos 1980, farão com que o Governo edite, ainda em 21 de novembro de 1986, na
semana seguinte às eleições, o Plano Cruzado 2, quando os preços congelados começam a ser
liberados aos poucos. Com a volta da inflação e o aumento da pressão popular, novos movimentos
grevistas passarão a pressionar o Governo Sarney. Contra a perda real do poder aquisitivo de várias
categorias de trabalhadores, as greves se ampliarão, mas ainda encontraram "o patronato e o
governo em uma posição intransigente", mas que contava "com o respaldo do prestígio político do
governo, diversamente de 1980, quando a greve dos metalúrgicos do ABC contou com enorme
apoio popular" (BAVA, 1987). Mesmo assim, as centrais sindicais não arrefeceram e, sob a
vanguarda da CUT, em 12 de dezembro de 1986, ocorreu a primeira grande greve geral da "Nova
República", a primeira após a Ditadura, quando, por algum tempo, o Governo teve que frear o
arrocho e recuar na manipulação dos índices inflacionários. Este quadro econômico social, somado
com a deterioração da contas públicas e a desaceleração da economia, entretanto, marcarão o
restante do Governo Sarney, tanto que, no primeiro semestre de 1987, nova onda de greves, mesmo
que pontuais e corporativas, marcará a resistência do movimento sindical brasileiro, especialmente
nas categorias de servidores públicos.
Com a crise aprofundada, em 20 de janeiro de 1987, foi decretada a moratória da dívida
externa, resultando, logo em seguida, na troca do Ministro do Cruzado, Dilson Funaro, por Luiz
Carlos Bresser Pereira, estabelecendo novo congelamento, em junho desse mesmo ano, momento
em que a moratória foi suspensa, mas com novo arrocho de quase 40% nos salários, o significado
primeiro do "Plano Bresser", somando-se aos compromissos do Governo para voltar a pagar a
dívida externa. Mesmo assim, a inflação não cede e nova greve geral acontece em 20 de agosto de
1987, mas não consegue atingir as regiões mais industrializadas do País. O sucesso relativo da greve
resultará, em janeiro de 1988, na demissão de Bresser Pereira, o qual perderá o cargo para Mailson
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da Nóbrega, responsável pelo controverso "Plano Verão", quando o Cruzado Novo começou a
circular.
Sem desistir da greve como instrumento de resistência econômica e política, os
trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro,
radicalizarão em 6 de outubro daquele mesmo ano. Porém, a reação do Governo Sarney será
imediata e, três dias depois, com ação violenta das Forças Armadas, se deu a invasão militar da
siderúrgica, ocasião em que três operários metalúrgicos foram mortos pela repressão, enquanto
dezenas saíram feridos9. Somou-se a isso, em 22 de dezembro do mesmo ano, o assassinato do Líder
Sindical e Seringalista Chico Mendes, em Xapuri, no Acre.
A contraposição do Governo Sarney diante dos problemas econômico-sociais internos, foi
a maior articulação política nas relações internacionais, razão da criação do Mercado Comum do
Sul, o MERCOSUL, organizado inicialmente entre o Brasil, a Argentina e Uruguai, a partir de 6 de
abril de 1988, tendo seu primeiro passo mais orgânico em 29 de novembro, quando o Brasil e a
Argentina assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, base para a área de
livre comércio entre os dois países10. Depois disso, restava ao Governo Sarney esperar as eleições de
1989 e se encaminhar para o seu fim.
Em 1989, uma forte campanha midiática, baseada em um discurso sobre combate à
corrupção, tornava mais conhecido o então Governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello,
alcunhado como "caçador de marajás". Em outra dimensão política, a ascensão dos movimentos
sociais e políticos mais à esquerda, haviam tornado Luiz Inácio "Lula" da Silva um candidato em
evidência para representar parte desse bloco político. Para levar adiante estes projetos, que
chegariam ao segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, a primeira desde a eleição de
Jânio Quadros, em 1960, Collor liderou a organização do Partido da Reconstrução Nacional (PRN),
enquanto Lula esteve à frente da formação da Frente Brasil Popular, reunindo o PT, o PCdoB e o
PSB. Mais vinte candidaturas presidenciais foram lançadas, com destaque para Leonel Brizola
(PDT), Mário Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), Guilherme Afif Domingos (PL), Ulysses
Guimarães (PMDB), Roberto Freire (PCB), Aureliano Chaves (PFL), Ronaldo Caiado (PSD),
Afonso Camargo Neto (PTB), Enéas Carneiro (PRONA), Fernando Gabeira (PV), Celso Brant
(PMN), sendo que concorreu no pleito de 15 de novembro apenas uma mulher (Lívia Maria, do
Partido Nacionalista

PN), porém, a primeira candidata à Presidência na História do Brasil, uma

clara demonstração dos avanços políticos pelo qual passava a Nova Democracia.
No segundo turno, ocorrido em 17 de dezembro do mesmo ano, Collor venceu Lula por
35.089.998 votos (49,94%) contra 31.076.364 (44,23%) dos votos válidos, assumindo o Governo em
15 de março de 199011. O Governo de Collor seria marcado pelas medidas econômicas liberalizantes

9

10

11

Até hoje ainda não há confirmação oficial sobre o comando para a invasão das Forças Armadas na CSN, porém há
indícios de que ela teria sido decidida pelo próprio Presidente da República, em "cumprimento a uma decisão
judicial" de reintegração de posse.
Em 26 de março de 1991, já no Governo Collor, o Tratado de Assunção foi assinado criando oficialmente o
MERCOSUL, o qual entrará em vigor em 29 de novembro do mesmo ano.
Poucos dias antes, em 7 de março, morreu o líder comunista Luiz Carlos Prestes.
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e pelas polêmicas. Decretado no segundo dia do Governo e visando o controle da inflação, o "Plano
Collor" estabeleceu a volta do Cruzeiro como moeda e fez o confisco monetário por vinte e quatro
meses, atingindo especialmente a poupança das camadas médias e as contas correntes do conjunto
da população. O "Plano Collor" seria a base de uma política liberal mais ampla, marcada por
privatizações e terceirizações de empresas estatais, bem como a demissão de servidores públicos e a
drástica diminuição dos investimentos sociais por parte do Estado. Tanto que, em 3 de dezembro, a
visita oficial do Presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, tornou-se uma marco simbólico
dessa nova fase liberalizante e de abertura ao capital estrangeiro do País, mais conhecida
popularmente como neoliberalismo. Antes disso, em 8 de março, o Primeiro Congresso da Força
Sindical, uma das maiores do Brasil, aprovou a defesa de um "capitalismo moderno", marcando a
defesa da Central por um modelo econômico privatizante e competitivo, a exemplo do que o
Governo Collor desenvolvia.
Três meses antes, ocorreu o pleito legislativo no Rio Grande do Sul, ocasião em que
também foi eleito o governador Alceu de Deus Collares, do PDT. Seu partido conquistou 13
cadeiras na Assembleia, enquanto que o PDS obteve o mesmo número de parlamentares, seguidos
pelo PMDB com 12, pelo PTB com 8, pelo PT com 5, pelo PFL com 2 e por PSB e PCdoB com uma
cadeira cada, este último elegendo Jussara Cony, resgatando um mandato comunista que não existia
na casa desde a cassação de Dionélio Machado, Otto Alcides Ohlweiler e Pinheiro Machado Neto,
ocorrida durante o Governo Dutra,
A inflação brasileira logo retomou a sua escalada, enquanto o Governo Collor foi perdendo
o apoio do Congresso, aprofundando a crise inflacionária, não resolvida com o "Plano Collor II",
lançado em 31 de janeiro de 1991 e sob o comando da Ministra Zélia Cardoso de Mello, e os
sucessivos insucessos de sua política econômica. Como resposta ao governo, poucos meses depois,
em 22 de maio, aconteceu a greve geral comandada pela CUT e pela CGT, o que, dali em diante,
abriria novo período de greves de diversas categorias organizadas em nível nacional, como a greve
geral de 300 mil metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos, iniciada em 29 de outubro12.
No início de 1992, as manifestações contra Collor começaram a se ampliar. O Congresso da
UNE tirou a consigna do "Fora Collor!", a senha para a criação do movimento "Caras Pintadas" que
mobilizaria o País, sendo que as manifestações pelo fim do Governo foram aumentando
gradativamente.
Com o processo no Congresso e milhares de pessoas nas ruas, como no ato de São Paulo,
em 18 de setembro de 1992, reunindo 1,2 milhões de brasileiros em tom de bravata, Collor, a fim de
salvar seu mandato, pediu em rede nacional para que os brasileiros fossem às ruas vestidos de verde
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Também em outubro de 1991, no dia 24, ocorreu a primeira privatização do Governo Collor, quando a Usiminas foi
entregue à iniciativa privada. Em protesto, 70 pessoas são feridas e 13 são presos. Em seguida e no ano seguinte será a
vez da Companhia Siderúrgica do Nordeste (Cosinor), das minas de carvão de Criciúma e Tubarão, em Santa
Catarina, da Copesul, no Rio Grande do Sul, entre outras.
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e amarelo. Mas, a maioria dos que foram às ruas, como no Parque da Redenção em Porto Alegre13,
vestiram preto, exigindo o impeachment.
O processo de impeachment14, o primeiro de nossa História, resultou na renúncia de Collor,
em 29 de dezembro de 199215, após amplas acusações de corrupção e uma extensa investigação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), tornando-se inelegível por oito anos. Depois do
episódio, seu vice, Itamar Franco, que já havia deixado o PRN em 5 de maio, assumiu a Presidência
da República.
O processo de impeachment de Collor, durante o Governo de Itamar Franco, resultará em
um refluxo das políticas liberalizantes, pois para manter a governabilidade, o Governo construiu
uma coalizão política que trará membros da oposição para seu Ministério, como Luiza Erundina,
ex-Prefeita de São Paulo pelo PT, além de integrantes do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso
(FHC) e Yeda Crusius, futura governadora do Rio Grande do Sul. No combate à inflação, a
principal medida tomada pelo Governo foi a Decretação de um novo plano de estabilização
econômica, o "Plano Real" (resultando em uma nova moeda de mesmo nome, em julho de 1994)16 e
comandado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, já então o homem mais
poderoso do Governo.
Em decorrência do "Plano Real", FHC foi lançado candidato à Presidência para suceder
Itamar Franco. Eleito em 3 de outubro de 1994, depois de enfrentar Luiz Inácio "Lula" da Silva e
outros candidatos, Cardoso venceu no primeiro turno, obtendo 34.364.961 votos contra 17.122.127
do candidato do PT. Iniciado o novo Governo, em 1º de janeiro de 1995, e com a inflação
controlada, inicia-se um novo processo de privatizações no País, como a Telebrás e a Companhia
Vale do Rio Doce, aprofundando-se a abertura econômica do País, cumprindo parte da promessa de
acabar com a "Era Vargas" no País.
No Rio Grande do Sul, a partir de 1994 com eleições concomitantes para Presidente e
Governador, os rio-grandenses escolheram Antônio Britto (PMDB) para governar o Estado.
Tomando posse em 1º de janeiro de 1995, Britto seguirá a política liberal e privatizante de FHC.
Com maioria na Assembleia (13 do PDS, 12 deputados do PMDB, 11 do PTB, 2 do PFL, além do
apoio parcial do PDT, que contava também com 13 parlamentares), o Governo Britto conseguira
aprovar os projetos de reforma administrativa, da concessão de benefícios fiscais e das privatizações
(como da CRT e de parte da CEEE, além da criação de polos rodoviários privados e da incorporação
13
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A Capital gaúcha já havia reunido 15 mil pessoas contra Collor, em 21 de agosto, ato que se repetirá em 3 e 10 de
setembro, uma delas no meio de uma chuva torrencial, além da vigília que reuniu centenas, diante da Assembleia
Legislativa e da Praça da Matriz, de onde se acompanhava a votação do impeachment no Congresso, em 29 do
mesmo mês.
Após denúncias de corrupção feitas pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, as quais teriam sido
montadas pelo tesoureiro da campanha eleitoral, Paulo César Farias, a Câmara dos Deputados aprovou o
impeachment de Fernando Collor, em 29 de setembro de 1991, por 411 a 38 votos. Desde o início de seu mandato,
Collor tinha pouca representatividade política no Congresso (o PRN tinha cerca de 5% das cadeiras da Câmara dos
Deputados e, por exemplo, nenhum deputado estadual da sigla na Assembleia Gaúcha), com pouco espaço de ação
política para a governabilidade, o que irá pesar substancialmente para a sua falta de apoio no processo de
impeachment.
Um dia depois, o Senado Federal, para onde Collor tinha enviado seu último recurso político, também aprovou o
impeachment.
No mês anterior, a inflação chegou a 46,58%.
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da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul ao Banrisul), apesar da intensa oposição dos
movimentos sociais e sindicais e do PT, do PSB e do PCdoB e destes partidos contarem apenas com
um total de 7 Deputados na Assembleia Legislativa.
Mesmo que o "Plano Real" tenha enfrentado três grandes crises mundiais (a Crise do
México em 1995, a Crise Asiática de 1997-1998 e a Crise da Rússia de 1998), o primeiro governo de
FHC teve grande estabilidade econômica e apoio político, sobretudo contando com amplo apoio de
capitais nacionais e estrangeiros e dos setores mais hegemônicos da grande imprensa, lhe
proporcionando a polêmica reforma da Constituição que, em 28 de janeiro de 1997, possibilitou a
emenda da reeleição17, além da Reforma da Previdência, aprovada em 11 de fevereiro. No mesmo
ano em que a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada e protestos por reformas sociais, entre
elas a Tributária, da Previdência e da Saúde foram feitos por sindicalistas e integrantes dos
movimentos sociais, e contra o desemprego se ampliaram, ainda a base de apoio político de
Fernando Henrique, devido à sua política econômica, poderia lhe garantir um segundo mandato.
E foi o que aconteceu. Nas eleições de 4 de outubro de 1998, ainda acreditando na
estabilidade do real e alicerçado nos três grandes partidos que lhe davam sustentação política no
Congresso, o PSDB, o PMDB e o PFL, foi reeleito no primeiro turno, com 53% dos votos, longe dos
32% de votos alcançados pela terceira candidatura de Lula, agora tendo candidato a Vice Leonel
Brizola, o qual foi seguido por Ciro Gomes do Partido Popular Socialista (PPS), além de mais nove
outras candidaturas.
Porém, diferente do primeiro mandato, a crise mundial do capitalismo se aprofundará e
afetará quase todo o governo de FHC (no final do primeiro mandato, após a reeleição, FHC já
aprovara drástico corte em investimentos sociais), provocando intensa desvalorização do real e
drástico aumento de juros, a maior taxa de nossa História até então, além de intenso aumento da
dívida interna. A crise econômica também fará com que os sete Governadores de oposição ao
Governo Federal, incluindo o Rio Grande do Sul, antes de terminar o primeiro mês do segundo
mandato e no auge da instabilidade do real (na ocasião, o dólar chegou a R$ 2,15), lançassem a
Carta de Belo Horizonte com o objetivo de suspender as dívidas estaduais por um ano e a suspensão
do bloqueio dos recursos destinados aos entes da Federação. Em resposta à crise, FHC, em 2 de
fevereiro, nomeia para Presidente do Banco Central Armínio Fraga, funcionário do especulador
norte-americano Georges Soros.
Um marco simbólico deste segundo mandato, além das tentativas fracassadas da oposição e
dos movimentos sociais de aprovar impeachment de Fernando Henrique, quando os índices de
popularidade do Presidente eram intensos18, foram as tentativas de comemorações oficiais dos 500

17

18

Em 13 de maio, foram reveladas gravações em que dois deputados federais do Acre, Ronivon Santiago e João Maia,
diziam que venderam voto a favor da emenda da reeleição por 200 mil reais. Além disso, até ser aprovada, a
discussão sobre a inconstitucionalidade da emenda marcou o cotidiano do Congresso em 1997.
Pesquisas apontavam 44% de ruim e péssimo contra 16% de bom e ótimo em junho de 1999, enquanto que em
setembro chega a Brasília a Marcha dos 100 Mil pelo Brasil, liderada por partidos de esquerda, pela CUT, pela UNE,
pelo MST e muitos outros movimentos sociais e políticos.
─ 204 ─

anos do Brasil, em 2000, quando manifestações contrárias ocorreram em todo o território nacional,
mesmo ano em que se aprofundou a crise argentina, afetando sobremaneira a economia brasileira.
Destoando do resultado para a Presidência da República, no entanto, em 1998 o Rio
Grande do Sul elegeu Olívio Dutra, primeiro governador do PT eleito no Estado. Seu Governo
também será marcado por polêmicas e pela oposição constante de importantes meios de
comunicação, a começar pela suspensão do acordo do Governo Britto (prevendo isenção de
impostos e empréstimos com juros baixos) para a instalação de montadoras de automóveis em
território rio-grandense, General Motors e Ford, fazendo com que das duas, a última não tenha
aceitado, se instalando em outro Estado da Federação. Por outro lado, medidas como o orçamento
participativo, a criação da primeira Universidade Estadual e programas marcados por políticas
sociais para pequenos e médios proprietários rurais e para a geração de renda, mas sem maioria na
Assembleia, sofreu várias derrotas políticas, especialmente no que se referia às propostas de aumento
das alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Para a Assembleia Legislativa, o pleito foi bastante equilibrado entre os maiores partidos,
sendo que o PT elegeu 12 parlamentares (Cecília Hypolito, Dionilso Marcon, Edson Portilho, Elvino
Bohn Gass, Ivar Pavan, Flávio Koutzii, Luís Fernando Schmidt, Luciana Genro, Maria do Rosário,
Paulo Pimenta, Ronaldo Zulke e Roque Grazziotin)19, a sua maior bancada no Legislativo Estadual
até então, enquanto o Partido Progressista Brasileiro (PPB) garantiu 11 cadeiras (destaque para
Érico Ribeiro, José Farret, Francisco Ápio, João Fischer e Maria do Carmo), o PMDB 10
parlamentares (Berfran Rosado, César Busatto, José Ivo Sartori, Mário Bernd e Paulo Odeone, entre
outros se destacariam na oposição), mesmo número do PTB (Sérgio Zambiasi, com mais de 200 mil
votos foi o mais votado em todo o Rio Grande do Sul), o PDT com 7 eleitos (João Luiz Vargas foi o
campeão de votos, seguido de Giovani Cherini e Vieira da Cunha), além do PFL e do PSDB com 2 e
o PSB com um deputado.
De 2000 a 2002, o Governo FHC passará por dias que oscilam entre as manifestações e
movimentos populares e a diminuição de sua popularidade. Era a conjuntura das primeiras edições
do Fórum Social Mundial, todos realizados ainda em Porto Alegre, quando integrantes de
movimento sociais e políticos de todo o mundo se reuniam na Capital gaúcha propondo que "Outro
Mundo É Possível". Mesmo assim, será o primeiro Governo Civil eleito, desde Juscelino Kubistchek,
que conseguirá terminar seu mandato. Como consequência do aumento da oposição ao bloco
governista do PSDB-PFL, nas eleições de 6 de outubro de 2002, depois de constantes críticas à
política econômica macroestrutural, defendendo o cumprimento com os compromissos do
Governo de Fernando Henrique, através da "Carta aos Brasileiros", Luiz Inácio 'Lula' da Silva, em
sua quarta tentativa e com uma aliança ampliada para além dos tradicionais parceiros como o PSB e
o PCdoB, foi eleito Presidente do Brasil, em segundo turno, tendo como Vice o empresário mineiro
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Integrante da Aliança que elegeu o PT ao Governo Estadual, o PCdoB conquistou a primeira suplência com Jussara
Cony, a qual lhe garantiu seu terceiro mandato consecutivo quando Olívio Dutra chamou alguns deputados do PT
para compor o seu secretariado.
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José Alencar. No pleito, Lula derrotou o candidato do PSDB, o Senador José Serra, que fora
Ministro do Planejamento e da Saúde do Governo anterior.
O primeiro Governo de Lula, alicerçado em ampla base de apoio nos movimentos sociais,
será marcado pelo retorno da estabilidade financeira, pela ampliação dos investimentos sociais (em
30 de janeiro de 2003 foi lançado o programa Fome Zero) e transferência de renda e pelo aumento
dos índices de emprego formal20 e do Produto Interno Bruto (PIB), contraposto pela Reforma da
Previdência21 logo no primeiro ano de seu Governo e pela passagem ao primeiro trilhão da dívida
interna, mesmo que ela tenha diminuído em proporção ao PIB, um desdobramento da manutenção
da macropolítica econômica mantida em relação ao governo anterior e do superávit primário, o
qual atingirá 4,5% do PIB. Mesmo com estas políticas contraditórias, ao final do primeiro mandato,
Lula tinha mais popularidade do que quando iniciou seu Governo, em 1º de janeiro de 2003.
Mantendo certa tradição de não reeleger Governadores, somando-se com a escolha nas prévias do
PT por Tarso Genro como candidato, no lugar do Governador Olívio Dutra, o Rio Grande do Sul
elegeu Germano Rigotto do PMDB nas eleições de 6 de outubro de 2002. Na Assembleia Legislativa,
mesmo que o PT tenha conquistado a maioria das Cadeiras, com 13 Deputados eleitos (somando-se
a duas Cadeiras do PSB e uma do PCdoB, aliados políticos da Frente Popular que auxiliaram o
Governo de Olívio Dutra), PMDB, PPB, PTB, PDT, PSDB, PPS e PFL darão uma maioria folgada
para a governabilidade de Rigotto e para levar adiante seus projetos. Seu Governo se caracterizou
pela atração de investimentos externos nacionais e estrangeiros, marcando a matriz produtiva
gaúcha pela lógica do setor privado (instalação e ampliação de 326 médios e grandes
empreendimentos de empresas como a Souza Cruz, a John Deere, a Nestlé, a Braskem, a Pirelli, a
Eaton, a Schincariol e tantas outras), especialmente nas áreas de florestamento (Aracruz Celulose,
Stora-Enso e Votorantim Celulose e Papel), neste caso, ocasionando oposição de movimentos
sociais ecológicos e de ambientalistas, situação agravada com problemas econômicos para saldar o
pagamento da dívida com a União e duas intensas estiagens que afetaram a produção agropecuária e
base da cadeia produtiva do Rio Grande do Sul.
Com intensa popularidade e ampla coalizão de partidos (PT, PMDB, PDT, PSB, PCdoB,
PP, PR, PTB, PRB, PV, PSC e PAN, base que se ampliaria entre 2007 e 2010), Lula foi reeleito em 1º
de outubro de 2006, com quase 60 milhões de votos e 60,83% dos votos, derrotando o exGovernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em segundo turno. Logo no início de seu segundo
Governo, em 22 de janeiro de 2007, foi lançado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sob
a coordenação da Ministra Dilma Roussef. O PAC passaria a ser a marca do segundo mandato de
Lula, buscando a aceleração da economia brasileira, com investimentos em torno de meio trilhão de
reais para os quatro anos seguintes. Junto ao PAC, o Governo Lula criou o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), buscando nivelar a educação aos países desenvolvidos, além
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De acordo com o IBGE, entre 2003 e 2006, nos quatro anos de mandato, o total de pessoas ocupadas cresceu 8,6%,
enquanto o número de empregos com carteira assinada subiu 3,1%.
A reforma, que imporá os descontos de vencimentos dos aposentados do setor público, resultará nas primeiras
dissidências internas do PT, gerando a expulsão de militantes históricos do Partido, bem como as dissidências nos
movimentos sociais, especialmente na CUT, formando a base do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL.
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de levar adiante uma política externa e comercial multilateral, ampliando o reconhecimento
mundial de seu Governo. Tais medidas, juntamente com a expansão do crédito, a recuperação da
renda de boa parte da população e o aumento do consumo interno de alimentos, alavancando
setores importantes da indústria (especialmente do setor automobilístico) e da agropecuária, seriam
a base para um terceiro mandato à Presidência liderado pelo PT. Ultrapassando a crise econômica
mundial de 2008, que atingiu o País no final do ano, através de uma política monetária mais austera
com relativo aumento da taxa de juros e desemprego, situação que não impediu Lula de terminar
seu Governo com mais de 70% de aprovação popular, demonstrando a estabilidade econômica e
política em seu mandato.
Nas eleições de 1º de outubro no Rio Grande do Sul, novamente a situação não alcançou a
reeleição, sendo eleita a primeira Governadora da História do Estado, Yeda Crusius, ultrapassando
inclusive o preconceito regional por ser originária de São Paulo. Com 53,94% dos votos no segundo
turno, a integrante do PSDB somará 5 cadeiras de seu partido na Assembleia Estadual e derrotara o
ex-Governador Olívio Dutra, assim como já fizera com o candidato à reeleição, Germano Rigotto,
no primeiro turno. Yeda também aproveitou a popularidade de Geraldo Alckmin no Rio Grande do
Sul, na ocasião, o mais votado nas eleições presidenciais no Estado. Mas, as bancadas eleitas do
PMDB, do Partido Progressista (PP), do PTB, do PPS e do PFL se integrarão a ela em maioria, o que
lhe dará certa estabilidade política, ao menos na primeira metade de seu Governo, enfrentando a
oposição do PT, do PSB e do PCdoB e, em parte, do PDT22. O "Novo Jeito de Governar" de Yeda,
slogan desde a campanha, centrava-se numa austera política liberal que visou a redução do déficit
financeiro do Estado, foi centrada na contenção de despesas e na racionalização da receita, bem
como na reestruturação da máquina pública.
Antes mesmo de tomar posse, Yeda solicitou a Rigotto que enviasse à Assembleia um
Projeto para diminuir o déficit em caixa do Estado, propondo corte de despesas e aumento de
ICMS, o chamado tarifaço, o contrário do que propunha em campanha. A derrota, inclusive com
votos de Deputados de sua base de apoio e articulação política de Paulo Feijó, seu Vice, eleito pelo
PFL, fez com que seu Governo já iniciasse, em 1º de outubro de 2007, com uma oposição articulada
que duraria todos os quatro anos de seu mandato de Governadora. Os problemas internos do
Governo Yeda começaram a se tornar politicamente mais sérios quando Feijó passou a criticá-la
publicamente23, fazendo articulações pontuais com setores da oposição e levando o seu partido a
uma posição de independência, e quando Yeda demitiu o Secretário de uma área sensível, a da
Segurança Pública, Ênio Bacci, ainda em 2007, resultando na saída do PDT do Governo. Mesmo
com o anúncio da redução do déficit do Estado, em 2008, muitas denúncias de corrupção fizeram
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Faziam parte das bancada de oposição: no PT, Adão Villaverde, Daniel Bordignon, Dionilso Marcon, Elvino Bohn
Gass, Fabiano Pereira, Ivar Pavan, Marisa Formolo, Raul Pont, Ronaldo Zulke e Stela Farias; no PSB, Heitor Schuch
e Miki Breier e; no PCdoB, Raul Carrion. Também destacam-se os parlamentares do PDT, cuja bancada foi
composta por Adroaldo Loureiro, Gerson Burmann, Gilmar Sossela, Giovani Cherini, Kalil Sehbe, Paulo Azeredo e
Rossano Gonçalves.
No próprio processo eleitoral, Yeda Crusius já havia desautorizado Feijó a defender as privatizações, plataforma do
PFL, o partido do candidato. O episódio da Assembleia fez com que alguns deputados já escolhidos para o
secretariado de Yeda, Berfran Rosado do PPS, Jerônimo Goergen do PP e Marquinho Lang do PFL, desistissem antes
mesmo de tomar posse.
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aumentar gradualmente a popularidade da Governadora, com ataques de Sindicatos ligados ao PT,
ao PSB, ao PCdoB e ao PSOL, praticamente paralisando o Governo que passou a atuar na defensiva,
sobretudo durante a CPI da Corrupção, época em que pesquisas indicavam que mais de 50% dos
gaúchos defendiam o impeachment de Yeda. Mesmo assim, Yeda foi até o final de seu mandato,
passando o Governo em 1º de janeiro de 2011.
Nas eleições Presidenciais de 2010, ocorreu novo marco histórico da política brasileira; em
segundo turno, em 31 de outubro do mesmo ano, foi eleita a ex-Ministra das Minas e Energia e da
Casa Civil do Governo Lula, Dilma Roussef, a primeira mulher a ocupar a Presidência da República
no Brasil. Indicada diretamente como candidata do Presidente e escolhida em convenção pelo PT, a
economista mineira com trajetória na resistência armada à Ditadura Pós-1964 na VAR-Palmares24,
ex-integrante do PDT gaúcho e ex-Secretária de Minas, Energia e Comunicações do Governo
Collares, em segundo turno, derrotou o candidato do PSDB, José Serra, obtendo 56,05% dos votos
válidos25, tendo como Vice Michel Temer, militante histórico do PMDB.
A Presidenta, como sempre preferiu ser chamada, apresentou ainda na propaganda
eleitoral o eixo de sua plataforma, o combate à miséria com aprofundamento dos programas sociais
iniciados no Governo Lula, além de uma significativa política de redução de juros. Em
contrapartida, também manteve a política macroeconômica de seu antecessor, avalizada por uma
hegemônica base de apoio no Congresso, maior ainda que no Governo Lula, contando com o apoio
de partidos que vão do PCdoB ao PP, a maioria destas legendas também integrantes de seus diversos
Ministérios. Destaque em seu Governo, e com muita polêmica nacional, a criação em 18 de
novembro de 2011, da Comissão Nacional da Verdade, visando investigar violações de direitos
humanos cometidas por Agentes do Estado e acontecidas no Brasil entre 1946 e 1988.
Quanto ao Rio Grande do Sul, nas eleições de 3 de outubro de 2010, ainda em primeiro
turno e depois de duas tentativas (1990 e 2002), foi eleito Governador o petista e ex-Ministro da
Justiça e da Educação no Governo Lula, Tarso Genro, apoiado por PSB, PCdoB e PR, quando a
Unidade Popular pelo Rio Grande obteve mais de 54% dos votos válidos. Depois de sucessivos
processos eleitorais, o Rio Grande do Sul escolheria um Governo Estadual coadunado com o
Governo Federal. Articulada após a definição dos eleitos para a Asembleia Legislativa, o Governo do
PT ampliou sua base de apoio para o PDT e o PTB, partidos que elegeram juntos 13 Deputados, os
quais se somaram aos 18 da aliança de esquerda original. Com posse em 1º de janeiro de 2011, o
Governo Tarso retomou eixos de políticas do Governo Olívio, priorizando os pequenos e médios
proprietários agrícolas, assim como programas sociais de geração e distribuição de renda baseados
em políticas participativas, objetivando crescimento econômico, diminuição da pobreza e aumento
dos investimentos públicos, através da democratização do Estado, através do Programa de
Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul
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A Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares, nome em homenagem ao maior quilombo da História da
escravidão no Brasil, utilizou-se da guerrilha urbana para combater a Ditadura Pós-1964. Foi organizada em julho de
1969, com a unificação do Comando de Libertação Nacional (COLINA) e da a Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR).
Vitoriosa no primeiro turno no Rio Grande do Sul, no segundo turno Dilma perdeu para José Serra.
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(PROGRAMA de Governo - Caderno de Propostas. Tarso Genro

Governador, Beto Grill,

documento eletrônico). Além de uma maioria na Assembleia, e com um Secretariado
pluripartidário, logo no início, o Governo Tarso criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES), com representantes dos movimentos sociais, do empresariado e de outros setores
da sociedade civil, visando ampliar a base de apoio político ao seu Governo. Entretanto, logo foi
enfrentando críticas oriundas especialmente do magistério estadual e da sua entidade, o CPERS Sindicato, em função de que o Estado ainda não implementou o piso nacional da categoria.
As contradições sociais e políticas apresentadas acima, assim, expressam as contradições de
qualquer Estado Democrático de Direito no qual os conflitos de distintas classes sociais e a luta pelo
Poder Político da sociedade, têm gerado as crises que se apresentam sintetizadas em grande parte no
Parlamento. Não poderia ser diferente na trajetória político-institucional da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, na qual parte hegemônica da trajetória dos partidos políticos levou
adiante suas plataformas e programas. O Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, dessa forma,
esteve e está imbricado na Formação Sócio-Histórica Rio-Grandense durante toda a República, de
1889 até os dias atuais, seja na Primeira, na Segunda República e na Terceira República, seja durante
a Ditadura Civil-Militar, seja na Nova Democracia após 198526.
E em todos os sentidos, tanto que não ficou insensível ao Incêndio da Boate Kiss, que
resultou na morte de 242 pessoas, a maioria jovens estudantes da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), sendo considerada a segunda maior tragédia da História do Brasil, ocorrida em
Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013. O Parlamento Gaúcho, através de seu Presidente Pedro
Westphalen, criou uma Comissão para a alteração legislativa de Prevenção e Combate a incêndios,
resultando na aprovação, por unanimidade, da Lei Complementar 14.376, sancionada em 26 de
dezembro de 2013.

26

Uma síntese deste processo histórico do Parlamento Gaúcho pode ser encontrada em A Assembleia Legislativa na
História do Rio Grande do Sul". Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/institucional/Hist%C3%B3ria.aspx>.
Acesso em: 25 nov. 2013.
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Eleições 15 de nov embro de 1986
Eleitores: 4.988.106
Votos Válidos: 4.593.400
Votantes: 4.820.506
Q uociente Eleitoral: 83.516
População no RS: 8.528.000 habitantes (TSE)

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1987
Adão Pretto

22.892

José Fortunati

26.606

Raul Pont

37.171

Selvino Heck

12.472

Athos Rodrigues

22.483

Elói Zanella

17.940

Germano Bonow

29.472

Nestor Fips Schneider

15.148

Tufy Salomão

16.096

Antônio Barbedo

33.825

Brasil Carús

26.701

Carlos Araújo

19.484

Eden Pedroso

16.588

Luis Abadie

16.455

Moéses Berlesi

18.177

Porfírio Peixoto

19.523

Renan Kurtz

28.157

Valdomiro Lima

15.279

Antônio Lourenço Pires

20.868

Carlos Azambuja

29.126

Celso Bernardi

20.089

Francisco Turra

30.770

Jarbas Lima

20.494

João Augusto Nardes

19.607

João Odil Haas

19.534

Luiz Fernando Staub

19.608

Valmir Susin

18.911

Wilson Mânica

19.747

Algir Lorenzon

44.926

Antenor Ferrari

33.987

Antônio Dexheimer

26.411

Antônio Lorenzi

29.244

Carrion Júnior

28.434

Cezar Schirmer

35.902

Constantino Picarelli

24.492

Ecléa Fernandes

19.532

Erany Müller

32.419

Germano Rigotto

53.837

Gilberto Mussi

28.036

Gleno Scherer

27.318

Hélio Musskopf

22.394

Hilda de Souza

34.742

Jauri Oliveira

24.980

João Osório

19.021

José Antônio Daudt

21.429

José Ivo Sartori

19.347

Mário Limberger

19.006

Mário Madureira

18.617

Mendes Ribeiro Filho

19.668

Paulo Ritzel

39.579

Roberto Künzel

19.278

Ruy Carlos Ostermann

36.151

Sanchotene Felice

21.615

Sérgio Zambiasi

365.381

Solon Tavares

18.801

PT
PFL
PDT
PMDB

L
e
g
i
s
l
a
t
u
r
a

PDS
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SUPLENTES POR PARTIDOS
PT

PFL

PDT

PDS

PMDB

José Nelmo Ten Caten
Raimundo Cardozo Pedroza
Antônio Carlos Hohfeldt
Antônio Pani Beiriz
Jairo Jorge da Silva
Mauro Brochier
Antônio Cunha Losada
Daniel Luiz Bordignon
Adroaldo B.S. Correa
José Augusto Pedroso Alvarenga

Antônio Carlos Azevedo
Vercidino Albarello
Nilton Fensterseifer
Reginaldo da Luz Pujol
Idarci Rech
Sebastião Ribeiro Neto
Eduardo Petrarca
Paulo Thompson Flores
Carlos Schroder
Alberto Amaral Alfaro

Olímpio Sérgio Albrecht
José Luis Bolzan Rossignolo
Darci Pompeo de Mattos
João Carlos Pinto Schmitt
Ilario Bruno Vedolin Pasin
Francisco Dequi
Nelson Natalio Rodembusch
Dilamar Valls Machado
Luis Antônio Possebon
Elio Henrique Corbellini

Arno João Frantz
Francisco Lisboa Napoli
Roberto Atayde Cardona
Vílson Luiz Covatti
Evandro Cloacir Behr
Horst Ernst Volk
Sérgio Renato Becker Lessa
Lóris Antônio Pasquali Reali
Marino Ferst Andrade
Geraldo Germano

Valdomiro Vaz Franco
Guaracy Barroso Marinho
Tito Lívio Jaeger
Achylles Braghirolli
Joaquim Luiz dos Santos Moncks
Dorval Bráulio Marques
Jussara Rosa Cony
Edir Pedro de Oliveira
Hermeto Antônio Araújo e Silva
Sérgio Satt

MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1987

Algir Lorenzon (PMDB) - Presidente

Carrion Júnior (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Luiz Fernando Staub (PDS)
1º Secretário

Brasil Carús (PDT)
2º Secretário

Nestor Fips Schneider (PFL) - 2º Vice-Presidente

José Fortunati (PT)
3º Secretário

Gleno Scherer (PMDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/1989

Gleno Scherer (PMDB) - Presidente

Roberto Künzel (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Carlos Azambuja (PDS)
1º Secretário

Antônio Lourenço Pires
(PDS)
2º Secretário

Luis Abadie (PDT) - 2º Vice-Presidente

Nestor Fips Schneider (PFL)
3º Secretário
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Raul Pont (PT)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
55 membros (Resolução
TSE n♫
º 12.885/1986).
A Constituição de 1988
determinou a realização de
plebiscito para definir a
forma (República ou
Monarquia Constitucional)
e o sistema de governo
(Parlamentarismo ou
Presidencialismo) e
prescreveu que o Presidente
e os Governadores, bem
como os Prefeitos dos
municípios com mais de 200
mil eleitores, fossem eleitos
por maioria absoluta ou em
dois turnos, se nenhum
candidato alcançasse a
maioria absoluta na
primeira votação.
Nos municípios com menos
de 200 mil eleitores, os
chefes do Executivo seriam
eleitos, em turno único, por
maioria simples.
Estabeleceu, ainda, que o
período de mandato do
presidente seria de cinco
anos, vedando-lhe a
reeleição para o período
subseqüente, e fixou a
desincompatibilização até
seis meses antes do pleito
para os chefes do Executivo
(Federal, Estadual ou
Municipal) que quisessem
concorrer a outros cargos.
(Fonte: TSE)
De acordo com a Lei
7.493/86: Art. 6º É facultado
aos Partidos Políticos
celebrar coligações para o
registro de candidatos à
eleição majoritária, à eleição
proporcional, ou a ambas.
§ 1º É vedado ao Partido
Político celebrar coligações
diferentes para a eleição
majoritária e para a eleição
proporcional.
§ 2º A coligação terá
denominação própria,
sendo a ela assegurados os
direitos conferidos aos
Partidos Políticos no que se
refere ao processo eleitoral.
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros defintivos
deferidos pelo TSE:
 PCdoB (Partido
Comunista do Brasil) em
23/06/1988
 PSB (Partido Socialista
Brasileiro) em 01/07/1988
 PSDB (Partido da Social
Democracia Brasileira)
em 24/08/1989
 PTC (Partido Trabalhista
Cristão), antigo PRN
(Partido da Reconstrução
Nacional) em 22/02/1990
 PSC (Partido Social
Cristão) em 29/03/1990
 PMN (Partido da
Mobilização Nacional)
em 25/10/1990
No decorrer da legislatura
foram criadas as seguintes
bancadas: PSB, PSDB, PTB e
PL. Estas bancadas foram
compostas por Deputados
que filiaram-se a estes novos
partidos.

ASSEMBLEIA CO NSTITU INTE DE 1989

No dia 26 de outubro de 1988, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instalava a sua
Constituinte, tendo sido o segundo Estado da Federação a fazê-lo. Começava assim o processo que
culminaria com a nova Constituição dos gaúchos.
Transcorria, então, a 47.ª Legislatura. Os 55 deputados eleitos em 1986 distribuíam-se, na
época da instalação, em 8 diferentes legendas partidárias: PMDB (23), PDS (10), PDT (10), PFL (5), PT
(4), PSDB (1), PTB (1) e PSB (1).
A Presidência da Constituinte esteve até março de 1989 com o Deputado Algir Lorenzon. A
partir de então, foi assumida pelo Deputado Gleno Scherer.
A Constituinte Gaúcha de 1989 ganhou notoriedade por ter partido da estaca zero,
dispensando um anteprojeto constitucional. Esta decisão tornou complexa a tarefa, mas tornou-a
também muito mais democrática, demandando considerável empenho dos Parlamentares, que fizeram
um esforço concentrado para concluir o trabalho no tempo determinado, conforme o art. 11 das
Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988. Todos os Deputados tiveram igual chance de
participar. Todas as legendas tiveram garantias de participação.
O Regimento Interno previa a confecção de dois Projetos de Constituição, que seriam
elaborados no interior das comissões, à medida que os trabalhos avançassem. Funcionaram ao todo 6
comissões temáticas: I) de Organização do Estado; II) de Organização dos Poderes; III) do Sistema
Tributário, de Orçamento e Finanças; IV) de Ordem Social e Econômica; V) de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência, Tecnologia e Turismo; VI) de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente. Cada
comissão contou com nove membros titulares e nove suplentes. A Comissão de Sistematização entrou
em atividade logo após encerradas as atividades das comissões temáticas.
A Constituinte de 1989 ficou ainda conhecida por ter contado com ampla participação
popular, tanto no acompanhamento dos trabalhos das comissões, com depoimentos e sugestões,
quanto no encaminhamento de grande número de emendas populares, subscritas por milhares de
assinaturas. Os corredores da Assembleia viviam repletos e o plenário esteve sempre lotado.
A Constituição, promulgada no dia 3 de outubro de 1989, que coincide com a data
comemorativa do início da Revolução de 1930, foi concluída com 268 artigos, distribuídos em VIII
diferentes títulos, além de 67 artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Constituição de 1989 foi um produto do seu tempo, marcado pelas fortes expectativas da
sociedade em relação às perspectivas de transformações do País.
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MESA DIRETORA - Instalação da Constituinte

Algir Lorenzon (PMDB) - Presidente

Carrion Júnior (PDT) - 1º Vice-Presidente

Luiz Fernando Staub (PDS)
1º Secretário

Nestor Fips Schneider (PFL) - 2º Vice-Presidente

Antônio Brasil Carús (PDT)
2º Secretário

José Fortunati (PT)
3º Secretário

Gleno Scherer (PMDB)
4º Secretário

Discurso pronunciado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Algir Lorenzon, na Sessão
Solene de Instalação da Assembleia Estadual Constituinte, em 26 de outubro de 1988.

O SR. PRESIDENTE - Exmo. Sr. Dr. Pedro Simon, DD. Governador do Estado do Rio Grande do Sul;
Exmo. Sr. Desembargador Oscar Gomes Nunes, DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr. Dr.
Sinval Guazzelli, DD. Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul; Exmas. autoridades aqui presentes ou
representadas; Senhoras e Senhores aqui presentes; Srs. ouvintes; Srs. Constituintes rio-grandenses:
(Lê)
Cumprindo as determinações aprovadas na. Constituição da União, promulgada no dia 5 deste mês, damos
início hoje ao processo que culminará na redação e na aprovação da nossa Constituição Estadual, a Constituição do
povo rio-grandense. É meu desejo enfatizar que não constituiremos uma Comissão de adaptação, corno foi por vezes
divulgado equivocadamente. Este termo só pode ser empregado quando não resta aos Constituintes Estaduais a menor
margem do espaço político. Muitos, ainda acostumados ao autoritarismo das situações anteriores, especialmente de
1967 e a de 1969, acreditam que estamos com as mãos amarradas pelo texto federal. Isto não é verdade. O federalismo
será realmente retomado, e faremos todo o possível para que não fique apenas como letra morta na Carta Estadual.
É chegado o momento de tecermos algumas considerações sobre o processo federativo brasileiro e como o Rio
Grande do Sul tem agido em relação a ele. A implantação do sistema federativo entre nós comemorará no ano vindouro
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seu centenário. A Federação e a República nasceram, por assim dizer, juntas. O exemplo anterior do seu
funcionamento devia-se á experiência norte-americana implementada pela Revolução de 1776 e pela Constituição de
1787. Seu principio repousava num ousado equilíbrio entre a autonomia dos Estados e a existência de uma União com
poderes específicos. Buscava-se uma harmonia entre as partes e o todo, sem que as partes perdessem suas
características locais e que o todo não deixasse de expressar os interesses nacionais.
Os republicanos brasileiros tentaram, com a implantação do federalismo, inverter um dos pilares da nossa
formação histórica de origem colonial. No Brasil, as partes denominadas capitanias e depois províncias sempre haviam
sido criadas a partir de um governo central forte, fosse ele denominado de Governo-Geral, Vice-Reino ou Império,
sempre foi o Poder Central, para melhor se fortalecer, quem gerou as partes. A conseqüência prática desses quatro
séculos de administração foi esvaziar a vida política das províncias, deixando-as normalmente na situação de vassalas
perante aquele que ocupava. a sede do governo. Essa foi uma das razões de varias rebeliões que ocorreram no Brasil no
período pós-independente, entre elas a dos Farrapos, que lutavam pela conquista de seu espaço político no sufocante
ambiente do Império centralista.
Os Constituintes de 1891 trataram de corresponder aos anseios mais profundos dos Estados ao
determinarem
ser
a
República uma Federação
de Estados cada qual com
direito de redigir sua
própria Constituição. Este
espírito tem norteado
nossa vida política desde
então.

Sessão Solene de Instalação da Assembleia Constituinte do Rio Grande do Sul.
26 de outubro de 1988.
Da esquerda para a direita: Dep. Gleno Scherer (PMDB), Dep Luiz Fernando Staub (PDS), Dep
Francisco Carrion Júnior (PDT), Gov. Pedro Simon, Presidente da AL, Dep Algir Lorenzon
(PMDB), Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do RS, Desembargador Oscar Gomes Nunes,
Dep. Nestor Fips Schneider (PFL) e Dep. José Fortunati (PT).

Somente com a
implantação da ditadura
do Estado Novo, em
novembro de 1937, foi o
principio
federalista
desrespeitado quando se
suprimiu completamente
com a vida política dos
Estados e dos Municípios.
Mesmo o autoritarismo
imposto a partir de 1964,
foi constrangido, pelo
menos formalmente, a
respeitar certos princípios
federativos
reconquistados pela Carta
de 1946.

O que queremos
enfatizar é que o
federalismo já faz parte da nossa República e é uma tentativa de invertermos a hipertrofia do Poder Central. Para
muitos foi um fracasso, pois o federalismo brasileiro tem contra si séculos de vocação centralizadora. Não me parece
que devamos esmorecer. Apesar de não termos construído uma autonomia pura, não devemos desistir. A razão disso é
muito simples e foi muito bem observada pelo político norteamericano James Madison que afirmou" [...] o primeiro e
mais natural sentimento de simpatia do povo será para os respectivos governos dos seus Estados, sob cuja
administração um número maior de indivíduos espera progredir" e, concluiu" [...] é em favor dos governos estaduais
que, provavelmente, penderá a balança do sentimento popular".
Nossa conclusão é lógica. Se desejamos implantar uma democracia sólida e duradoura, isto implica colocar os
mecanismos do Poder Político o mais próximo possível do povo, e isso só se obtém com a ampliação do poder decisório
dos Estados e dos Municípios. Só conseguiremos isto se esvaziarmos Brasília, definida pelo historiador Décio Freitas
como "uma feitoria administrativa"; ela transformou-se desde sua fundação numa espécie de Casa Grande onde seus
locatários se viciaram no beija-mão e em outros rituais.
Repetidas vezes, na nossa História, o poder foi fortemente centralizado, sendo acompanhado posteriormente
de um momento de descentralização ou desconcentração. É bom observar, no entanto, que o ritmo imposto pela
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centralização sempre termina por se prolongar e por deitar raízes. Reparem que a União se encontra presente dentro
dos Estados, em praticamente todas as instâncias.
A União está presente pelos quartéis militares, pelas bases aéreas ou navais. Está presente no setor
financeiro por meio de suas instituições bancárias, nos meios de transporte pelo controle dos portos, aeroportos, das
vias férreas e das estradas de rodagem. Encontra-se presente como árbitro no conflito entre o Capital e o Trabalho, por
meio das delegacias do trabalho e por seus tribunais. É ainda a União que controla salários, subsídios ao agricultor e
ao industrial e executa a política de exportações. Para onde quer que nos voltemos, encontraremos sua presença. Esta é
a nossa realidade federativa, é sobre ela que devermos agir e legislar.
Chamamos a sua atenção, pois, para isto. Se, por um lado, a atual Constituição nos permite uma boa
margem de liberdade, estamos perante uma realidade muito concreta - a presença material da União dentro dos
Estados é irreversível!
É nestas circunstâncias que nós, representantes do povo gaúcho, teremos que nos utilizar de toda a
imaginação e engenho, que sei serem os senhores portadores, para redigirmos a nossa Carta de autonomia.
Neste momento, evoco o nome de outros Parlamentares rio-grandenses que, através dos tempos, deram sua
contribuição para a implantação do espírito federalista. Na impossibilidade de nomear os cento e cinqüenta Deputados
que já fizeram parte de outras Constituintes do nosso Estado, homenageio a todos na pessoa daqueles que presidiram
as Mesas, na ocasião da promulgação das respectivas Constituições: ao Padre Hildebrando de Freitas Pedroso, que
presidiu a de 1843; ao Deputado Carlos Barbosa Gonçalves, que o fez na de 1891; ao Deputado Luis Francisco
Guerra Blessmann; na de 1935; e, finalmente, o Deputado Edgar Luiz Schneider, na promulgada em 1947. Omito
aqui propositadamente aquelas que foram simplesmente impostas a nós pelo autoritarismo.
Alerto aos senhores meus Colegas que estaremos sendo o centro das atenções da sociedade gaúcha. O Poder
Legislativo é uma casa de vidro. Ao contrário dos demais poderes, que podem ser exercidos nos gabinetes ou nos
escritórios, o Legislativo é o mais exposto possível. A razão é muito simples: é que o nosso principal instrumento de
trabalho é a palavra, daí definir-se este poder como parlamentar. Ora, palavra possui sonoridade, é para ser ouvida,
para ser discutida, para ser questionada, enfim ela está à mostra. Nós não damos emprego, não prendemos ninguém,
nem portamos armas. Nosso poder é eminentemente civilista e legitimado pelas urnas, talvez seja esta uma das razões
de sermos tão criticados.
É bom lembrar a todos que o momentâneo desencanto com os destinos nacionais está sendo acompanhado
com uma campanha que visa desmoralizar com a atividade política, através da exagerada e inverídica associação do
nome do político com a malversação das coisas públicas. O Deputado Ulysses Guimarães, quando esteve recentemente
entre nós, chamou-nos a atenção para tal fato. Desacreditar no político é desacreditar nas possibilidades da
Democracia, é exaltar o autoritarismo insensível e predatório, é ser apologista do retrocesso!
Este País já passou por fases muito difíceis, bem piores do que a atual: Não podemos, de modo algum, nos
entregar ao derrotismo estéril. É bom lembrar que o pessimismo é reacionário, e nós somos os construtores da esperança.
Nossa missão é desenhar um futuro melhor para todos e, estejam certos, iremos cumpri-la.
Finalmente, dedico minhas palavras ao Governador Pedro Simon que se comprometeu a assegurar toda a
colaboração do Poder Executivo, para que o nosso trabalho transcorra na mais completa lisura. Poderemos divergir e
ter nossos choques ideológicos, mas, tenho certeza, em hipótese alguma um poder extraparlamentar se interporá entre
nós. Também tenho certeza de que a independência e a sabedoria da Magistratura gaúcha, representada pelo ilustre
Desembargador Oscar Gomes Nunes, nos darão todo o respaldo nas intrincadas questões constitucionais que
certamente nos irão afligir.
Conclamo á comunidade rio-grandense, aos gaúchos de todos os quadrantes que se unam a nós nesta árdua,
mas maravilhosa tarefa de redigir a Carta do nosso Destino. A Assembléia Legislativa estará, por meio das nossas
Comissões Temáticas, permanentemente aberta ao público que, tenho certeza, aqui virá trazer sua valiosa
contribuição. Asseguro a todos que a sociedade civil será atendida em seus anseios de maior participação, autonomia e
democratização.
Lembro ainda que se defini esta Casa como uma casa de vidro, pela sua transparência, afirmo que é de vidro
sim, mas de vidro inquebrável! Dou por instalada a Assembléia Estadual Constituinte nesta Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul. (Palmas)
(Ouve-se o toque dos clarins)
O SR. PRESIDENTE - Agradeço a presença das excelentíssimas autoridades que aqui compareceram, ou se
fizeram representar, e a todos que vieram prestigiar esta Sessão Solene.
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Convido, neste momento, todos os presentes a ouvirem o Hino Rio-Grandense, executado pelo Coral da
Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul.
(Ouve-se o Hino).
O SR. PRESIDENTE - Encerro a presente Sessão Solene, antes, porém, convocando os Srs. Deputados
para a Sessão Ordinária de amanhã, à hora regimental. Está encerrada a presente Sessão.

Grupo de Deputados Constituintes posa para foto em frente à Assembleia Legislativa.
Da esquerda para a direita os Deputados: Jauri de Oliveira (PSB), Antônio Lorenzi (PMDB), Joaquim
Moncks (PMDB), Hilda de Souza (PMDB), Antônio Lourenço Pires (PDS), Jarbas Lima (PDS), Celso
Bernardi (PDS), Algir Lorenzon - Presidente da AL (PMDB), Valmir Susin (PDS), Valdomiro Lima
(PDT), Achyles Braghirolli (PMDB), Francisco Carrion Junior (PDT), Antônio Barbedo (PDT),
Roberto Kunzel (PMDB), Hélio Musskopf (PMDB), Francisco Turra (PDS), Nestor Fips Schneider
(PFL), Adão Pretto (PT), Gleno Scherer (PMDB), Tufy Salomão (PFL), Moeses Berlezi (PDT),
Porfírio Peixoto (PDT), Constantino Picarelli (PMDB) e Éden Pedroso (PDT).

Achylles Braghirolli

PMDB

Membro titular da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica

Adão Pretto

PT

Membro titular da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica

Algir Lorenzon

PMDB

Antonio Barbedo

PDT

Antônio Brasil Carús

PDT
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PMDB
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Membro titular da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro suplente da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo
Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro titular da Comissão Temática de Organização do Estado
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes
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Antônio Brasil Carús deixou o cargo e, para seu lugar, o PDT indicou Moesés Berlesi
Membro titular da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
Membro suplente da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo
Presidente da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
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2º Secretário da Mesa Diretora na promulgação
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Membro suplente da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
Membro titular da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro suplente da Comissão Temática de Organização do Estado
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Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro suplente da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Presidente da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e
Turismo
Relator Adjunto da Comissão de Sistematização
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes
1º Secretário da Mesa Diretora na promulgação
Membro titular da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
Membro suplente da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
1º Vice-Presidente da Mesa Diretora na instalação
Membro titular da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
Membro suplente da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo
Membro titular da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo
Membro suplente da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro titular da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro titular da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
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Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro titular da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
Relator da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
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Públicas
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Membro titular da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro suplente da Comissão Temática de Organização do Estado

José Fortunati

PT

José Ivo Sartori

PMDB

Luis Abadie

PDT

Luiz Fernando Staub

PDS

Mário Limberger

PMDB

Membro titular da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
Membro suplente da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente

Mário Madureira

PMDB

Membro titular da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes

Mendes Ribeiro Filho

PMDB

Relator da Comissão de Sistematização
Membro titular da Comissão Temática de Organização do Estado
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes

Moesés Berlesi

PDT

Membro titular da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica

Nestor Fips Schneider

PFL

2º Vice-Presidente da Mesa Diretora na instalação e 3º Secretário na promulgação
Membro titular da Comissão Temática de Organização do Estado
Membro suplente da Comissão Temática de Organização de Poderes

Porfírio Peixoto

PDT

Membro titular da Comissão Temática de Organização de Poderes
Membro suplente da Comissão Temática de Organização do Estado

Raul Pont

PT

Renan Kurtz

PDT

Roberto Künzel

PMDB

Sanchotene Felice

PMDB

Selvino Heck

PT

Membro titular da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
Membro suplente da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente

Sérgio Zambiasi

PTB

Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro titular da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro suplente da Comissão Temática de Educação, Cultura, Desporto, Ciência,
Tecnologia e Turismo

Tito Lívio Jaeger

PMDB

Membro titular da Comissão Temática de Defesa do Cidadão, Saúde e do Meio Ambiente
Membro suplente da Comissão Temática de Organização do Estado

Tufy Salomão

PFL

Valdomiro Lima

PDT

Valdomiro Vaz Franco

PMDB

Valmir Susin

PDS

Wilson Mânica

PDS

4º Secretário da Mesa Diretora na promulgação
Relator da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças Públicas
Membro titular da Comissão de Sistematização
Membro suplente da Comissão Temática de Organização do Estado
Membro titular da Comissão Temática de Organização do Estado
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Membro titular da Comissão Temática do Sistema Tributário, de Orçamento e Finanças
Públicas
Membro suplente da Comissão Temática da Ordem Social e Econômica
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Discurso pronunciado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
Deputado Gleno Scherer, na Sessão Solene para a Promulgação da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, em 3 de outubro de 1989.
O SR. PRESIDENTE – Exmo. Sr. Governador do Estado, Pedro Simon; Exmo. Sr. Desembargador Oscar
Gomes Nunes, DD. Presidente do Tribunal de Justiça; eminentes Colegas, companheiros da Mesa Diretora; prezados
Deputados Constituintes; estimado Vice-Governador Sinval Guazelli; eminente Senador da República José Fogaça;
Srs. Deputados Federais, representantes do Corpo Diplomático e Consular; eminentes autoridades civis, militares e
eclesiásticas; Senhoras e Senhores:
(Lê.)
Encerramos, hoje, agora, mais uma etapa fundamental de nossa vida política. A promulgação da Nova
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul integra, juntamente com o processo constituinte dos demais estados da
União, o período de democratização do Estado brasileiro.
A Constituição Federal, a Estadual, a Constituinte Municipal, a eleição presidencial, finalmente, são
estágios da dura escalada na retomada plena do estado de direito.
O grande apóstolo da redemocratização, saudoso Senador Teotônio Vilela, disse em 1977: "Estamos nos
perdendo nos subúrbios da política. Estamos desviando o País do fundamental, que é a institucionalização. O
essencial é uma nova constituição, jurada por todos. Governo e Povo".
Aqui estamos, Senhoras e Senhores, pois, ao fim de um longo ano de trabalho, para assinar e entregar ao
povo rio-grandense a nova Carta Magna Estadual. Votaram-na 55 Deputados que simbolizam os valores étnicos;
morais e culturais do povo gaúcho. Representam, medianamente, suas virtudes e suas imperfeições. Abraçaram essa
tarefa com entusiasmo juvenil, alicerçada na maturidade e experiência. Permanentemente disponíveis, receberam, nesta
Casa, todos os setores da sociedade, todos os segmentos sociais, econômicos e políticos.
A perspectiva de mudanças contagiou a comunidade. Mas é importante que se diga, também, que o processo
constituinte não inspira apenas o otimismo, a vontade de mudança. Provoca, também, o medo, o temor das
transformações. Quando um povo volta seus olhos ao amanhã, sempre aparecem aqueles que têm medo das mudanças, e
tentam, por todos os meios, distrair, evitar, negá-las.
Mas nossos constituintes não se desviaram de sua tarefa básica, que foi a dotação de um regime
constitucional que espelha nosso tempo e retrata nosso povo. Foi tão intenso nosso trabalho, e tendo como único norte
o Estado Farroupilha, que vivemos verdadeiros momentos da mais perfeita integração, que poderíamos até repetir as
palavras do Presidente Argentino Roque Sanez Penã, quando de passagem pelo nosso País rumo ao governo argentino:
"Aqui tudo nos une, nada nos separa." Erros, equívocos, certamente estão presentes! Mas haveremos de nos orgulhar
por nossos acertos, largamente majoritários.
Não se preocupou esta Constituinte com a economia legislativa, com as disposições genéricas, instrumentos
de manutenção do "status quo". Legislamos, várias vezes, expressa e especificamente, introduzindo transformações.
Várias são as disposições auto-aplicáveis. Diante do nosso quadro social, exageradamente heterogêneo, impossível uma
constituição sintética, como desejavam os puristas. O Mestre Pinto Ferreira conceitua que "As Constituições são
reflexos da vida econômica e cultural dos grupos, traduzindo a realidade complexa da sociedade humana nos seus
múltiplos aspectos.
Não se elaboram apenas como construções ideológicas, esculturadas no recesso do pensamento ou na frieza
das meditações lógicas, mas consubstanciam-se na própria consciência coletiva da sociedade, nos seus choques,
interesses, aspirações e contradições econômicas e espirituais".
Senhores Deputados e prezados convidados, uma constituição é, principalmente, um meio de limitação do
poder. Um sistema de freios. Mas, enquanto empenha-se em frear e impor limites ao Estado, não pode, entretanto, o
texto constitucional, atrapalhar, impedir, bloquear o desenvolvimento natural da sociedade à luz da modernidade e
celeridade que vivemos no mundo atual. Assim, consagramos e asseguramos os instrumentos sociais de controle do
Estado. Jamais o contrário.
O controle da sociedade pelo Estado, nunca mais! Nas palavras de Honório Lemos, recolhemos o seguinte
ensinamento:
"Queremos leis que governem homens, e não homens que governem leis". A Nação está cansada. Quer a
descentralização e a desconcentração do poder de Estado.
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Os Constituintes do Rio Grande do Sul atenderam o clamor público. Asseguramos a soberania popular
através do plebiscito, do referendo e da. iniciativa popular no processo legislativo. A política administrativa do
Estado será avaliada e acompanhada através de conselhos populares. Às entidades sindicais e representativas,
garantimos, amplamente, as ações de inconstitucionalidade de lei ou Ato Normativo, inclusive por omissão. Ao
Ministério Público, garantiram-se as mais amplas possibilidades de ação na defesa do regime democrático, dos
interesses sociais e individuais.
Enfim, Senhores e Senhoras, são inúmeros os avanços, concretos e significativos. A nós, Deputados, cabe,
urgentemente, a atuação ágil e competente na elaboração da Legislação Complementar. A comunidade, tenho certeza,
exercerá com serenidade os dispostivos ora abertos a sua participação.
Neste momento, dirijo-me, em especial, aos prezados constituintes municipais, aqui representados pelos
presidentes de Câmaras Municipais. A promulgação desta Constituição abre prazo de seis meses aos Vereadores do
Estado do Rio Grande do Sul para a confecção da Lei Orgânica Municipal de acordo com o parágrafo único do Art.
1.º das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
O Mestre Aliomar Baleeiro ensina que "somente através de municípios fortes é que se manifesta, em sua
maior extensão, o princípio federativo, é através de municípios autônomos, independentes que se asseguram os
princípios democráticos".
A Constituição vigente nominou a Câmara Municipal de Poder Legislativo Municipal, e deu-lhe
competência para elaborar e promulgar a Lei Orgânica Municipal, tendo como únicas restrições os princípios da
Constituição Federal e Estadual.
Prezados Constituintes Municipais, sofrereis, a partir de hoje, todas as pressões. Mas deveis permanecer
fiéis aos vossos eleitores, ao vosso povo, e, sobretudo, as vossas convicções ideológicas. Lembrai-vos, sempre, que a
absoluta maioria de nosso povo não conhece os caminhos que levam as Casas Legislativas. Dedicam-se, no dia-a-dia, a
suas profissões, a suas famílias, não dispondo de tempo para pressões ou outros tipos de "lobbies".
É importante, também, que eu vos conte um breve diálogo mantido nesta Casa com um cientista político
americano que nos visitava. Indaguei-lhe se o conceito público do parlamentar de sua terra era tão depreciado quanto
aqui. Respondeu-me: "Os políticos de todos os países são semelhantes, sofrem as mesmas criticas". "Por quê?", indaguei
novamente. "Porque os políticos têm o poder da decisão, e conforme decidem são odiados ou amados", respondeu-me.
Retornai em paz, e dedicai-vos com sabedoria ao trabalho para felicidade de nosso povo.
Senhores Deputados e Convidados, necessário se faz, ainda, uma palavra de agradecimento a todos.
Em primeiro lugar, a Deus, que é princípio e fim; aos funcionários desta Casa, do mais modesto ao mais
graduado, aos assessores convidados pelas Bancadas, aos funcionários da CORAG e da PROCERGS, aos demais
funcionários públicos, as entidades representativas que apresentaram as emendas populares, dignificando, ainda mais,
o processo constituinte, aos profissionais e empresas dos meios de comunicação, aos familiares de funcionários e
Deputados, e, finalmente, aos Senhores Deputados, que sacrificaram famílias e amigos dedicando-se exemplar e
extraordinariamente ao trabalho.
O Rio Grande do Sul não vos esquecerá! Povo do Rio Grande do Sul! Senhoras e Senhores:
O Povo espera as mudanças, e está aprendendo, duramente, que elas não acontecem por mágica. Não
soluciona, esta Constituição, as graves distorções sociais, nem poderia porque limitada e inserida em contexto nacional
jurídica, econômica e socialmente. Se não é possível, ainda, abrirmos as portas travadas pela ignorância, pela opressão,
anima-nos, entretanto, a possibilidade de abrir unia janela para o futuro. Este Ato Solene pretende constituir-se em
elo de resgate das relações populares com a Instituição. Elo de resgate da sociedade civil com o poder político.
O Processo Constituinte significa a recondução do Poder Legislativo a sua condição essencial. Esta Casa
recupera seu papel histórico, e, a par da tarefa legislativa, integra e lidera a discussão dos planos de desenvolvimento,
incrementa a fiscalização do Estado, esclarece a opinião pública, e assume a condição permanente e fundamental de
agente das mudanças. Muito obrigado! (Palmas) (Revisado pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE - Neste momento, passaremos a nominar os Senhores Parlamentares como é usual
nesta Casa, por Bancadas, convocando-os um a um, para que assinem a Nova Constituição do Estado do Rio Grande
do Sul.
Em abril deste ano, os funcionários da Assembléia Legislativa nos ofertaram uma caneta. Essa caneta não
teve uso. Ela foi guardada até o presente momento para ser usada por todos os Parlamentares, no momento de
assinarem a Nova Constituição. Esse é um gesto de agradecimento aos funcionários desta Casa.
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Começaremos a chamada. Srs. Deputados Achylles Braghirolli (procede à assinatura); Algir Lorenzon
(procede à assinatura); Antonio Dexheimer (procede à assinatura); Antonio Lorenzi (procede à assinatura); Bráulio
Marques (procede à assinatura); Constantino Picarelli (procede à assinatura); Erani Müller (procede à assinatura);
Germano Rigotto (procede à assinatura); Gilberto Mussi (procede à assinatura); Guaracy Marinho (procede à
assinatura); Hélio Musskopf (procede à assinatura); Hilda de Souza (procede à assinatura); João Osório (procede à
assinatura); Joaquim Moncks (procede à assinatura); José lvo Sartori (procede à assinatura); Mário Limberger
(procede à assinatura); Mário Madureira (procede à assinatura); Mendes Ribeiro Filho (procede à assinatura); Roberto
Kunzel (procede à assinatura); Sanchotene Felice (procede à assinatura); Tito Lívio Jaeger (procede à assinatura);
Valdomiro Vaz Franco (procede à assinatura); Antonio Lourenço Pires (procede à assinatura); Carlos Azambuja
(procede à assinatura); Celso Bernardi (procede à assinatura); Francisco Turra (procede à assinatura); Jarbas Lima
(procede à assinatura); João Augusto Nardes (procede à assinatura); João Odil Haas (procede à assinatura); Luís
Fernando Staub (procede à assinatura); Valmir Susin (procede à assinatura; Wilson Mânica (procede à assinatura);
Antonio Barbedo (procede à assinatura); Carlos Araújo (procede à assinatura); Carrion Júnior (procede à assinatura);
Éden Pedroso (procede à assinatura); Ilário Pasin (procede à assinatura); Luis Abadie (procede à assinatura); Moeses
Berlesi (procede à assinatura); Porfirio Peixoto (procede à assinatura); Renan Kurtz (procede a assinatura) Valdomiro
Lima (procede à assinatura); Antonio Carlos Azevedo (procede à assinatura); Atlhos Rodrigues (procede à assinatura);
Germano Bonow (procede à assinatura); Nestor Fips Schneider (procede à assinatura); Tufy Salomão (procede à
assinatura); Adão Pretto (procede à assinatura); José Fortunati (procede à assinatura); Raul Pont (procede à
assinatura); Selvino Heck (procede à assinatura); Jauri Oliveira (procede à assinatura); Ecléa Fernandes (procede à
assinatura); Sérgio Zambiasi (procede à assinatura). (O Sr. Presidente procede à assinatura.)
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Convidamos aos Senhores e Senhoras a erguerem a nova Constituição,
simbolizando neste gesto a união do povo rio-grandense, do povo gaúcho!
Viva o Rio Grande do Sul! (Palmas)
(Ouve-se o "Toque da Vitória" da Banda de Clarins.)
O SR. PRESIDENTE - Convidamos os Srs. Parlamentares para, em pé e com a mão a direita estendida,
prestarem o seguinte juramento a Constituição ora promulgada:
"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul."
(Os Srs. Parlamentares procedem ao juramento.) (Palmas)
O SR. PRESIDENTE - Cumpre com muita honra, neste momento, convidar o Sr. Governador do Estado,
Dr. Pedro Simon, para proceder ao juramento à Constituição ora promulgada.
O SR. PEDRO SIMON - Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE - Temos a honra, neste momento, de convidar o Desembargador Oscar Gomes Nunes,
DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para proceder ao juramento à nova Constituição do Estado.
O SR. OSCAR GOMES NUNES - Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE - Agradecendo a presença das autoridades e dentais pessoas que vieram prestigiar
este Ato, convidamos todos, para, de pé, ouvirmos o hino Rio-Grandense, que será executado pela Banda da Brigada
Militar.
(Ouve-se o Hino Rio-Grandense.)
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Roberto Künzel (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Carlos Sá Azambuja (PDS)
1º Secretário

Antonio L. Pires (PDS)
2º Secretário

Luis Abadie (PDT) - 2º Vice-Presidente

Nestor Fips Schneider (PFL)
3º Secretário

Raul Pont (PT)
4º Secretário

Comissão de Sistematização, Roberto Kunzel, Eden Pedroso, Cezar Schirmer, Gleno Scherer, Jarbas Lima (Presidente) e Mendes
Ribeiro Filho (relator) - 26 de maio de 1989
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O SR. PRESIDENTE - Ao encerrarmos a presente Sessão Solene, a Mesa Diretora da Casa e os Srs.
Parlamentares desejara convidar todos os presentes para assistirem à apresentação da Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre, no Auditório desta Casa, às 18h.

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Gleno Scherer, com a Constituição ao alto de suas mãos, consagrando
a PROMULGAÇÃO, em 03 de outubro de 1989
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Eleições 3 de outubro de 1990
Eleitores: 5.750.046
Votos Válidos: 4.678.441
Votantes: 5.224.485
Q uociente Eleitoral: 85.074
População RS em 1990: 9.356.486 habitantes (TSE)

PCdoB

32.136

PSB

Beto Albuquerque

11.806

Germano Bonow

20.070

Luiz Carlos Festugatto

14.840

Antonio Marangon

17.074

Flávio Koutzii

9.564

Luiz Carlos Casagrande

10.479

Marcos Rolim

15.243

Caio Repiso Riela

7.112

Edemar Vargas

Ledevino Piccinini

9.722

Sérgio Moraes

Ivar Pavan

11.668

7.301

Iradir Pietroski

12.045

Manoel Maria

6.728

Marcelo Mincarone

7.321

8.803

Sérgio Zambiasi

320.381

Achylles Braghirolli

16.389

Antônio Dexheimer

14.864

Atalíbio Foscarini

31.576

Cézar Schirmer

18.571

Francisco de Medeiros

16.786

Gleno Scherer

17.724

João Osório

35.234

José Ivo Sartori

18.491

Mário Limberger

18.934

Mendes Ribeiro Filho

22.981

Quintiliano Vieira

20.784

Waldir Schmidt

16.221

Antônio Barbedo

32.356

Athos Rodrigues

14.671

Beto Grill

17.848

Carlos Araújo

21.056

Glei Sant'Anna

13.532

João Luiz Vargas

16.564

Júlio Cézar Caspani

13.280

Pompeo de Mattos

22.952

Regina Rossignolo

13.136

Renan Kurtz

28.812

Sérgio Jockymann

14.575

Tapir Rocha

16.383

Valdir Fraga

13.332

Erni Petry

21.332

Francisco Appio

17.174

Francisco Turra

24.690

Guilherme Socias Villela

27.642

Jarbas Lima

27.354

João Augusto Nardes

29.604

José Otávio Germano

17.070

Westphalen Corrêa

15.729

Marco Peixoto

15.265

Mauro Azeredo

15.734

Odilon Mesko

21.493

Otomar Vivian

16.031

Wilson Mânica

14.923

PT
PDS

PDT

PMDB

L
e
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i
s
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a
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Jussara Cony

PTB

48

PFL

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1991

SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PT/PCB/PSB

PDT/PSDB/PCdoB

PDS/PL/PFL/PRN

PMDB

PTB

Gilberto José S. Vargas (PT)
João Pedro Schmidt (PT)
Lauro Hagemann (PCB)
Elvino José Bohn Gass (PT)
Antônio Wunsch (PT)
Selvino Heck (PT)
Ronaldo Miro Zulke (PT)
Luiz Fernando Mainardi (PT)
Paulo Egon Wiederkehr (PT)
Nelson Harter Filho (PSB)

Heron dos Santos Oliveira (PDT)
Ilário Bruno Vedolin Pasin (PDT)
Adroaldo M. Loureiro (PDT)
Giovani Cherini (PDT)
Paulo L.S. Madeira (PDT)
Wanderley A. Burmann (PDT)
Rudah Jorge (PDT)
Rubens Lahude (PDT)
Romildo Bolzan Júnior (PDT)
Isaac Ainhorn (PDT)

Vilson Luiz Covatti (PDS)
Valmir Antônio Susin (PDS)
Alvarino do A. Cardoso (PDS)
Sérgio Roberto Cechin (PFL)
Kalil Sehbe Neto (PRN)
Clóvis Webber Rodrigues (PDS)
Orlando Idilio Schneider (PDS)
Rubem Scheid (PDS)
João Odil Moraes Haas (PDS)
Juarez Monteiro Molinari (PDS)

Antônio Lorenzi
Paulo Odone C. de A. Ribeiro
José Manoel G. de Souza
Roberto Kunzel
Hélio Musskopf
Constantino M. Picarelli
Gilberto Moreira Mussi
Hilda Regina S.A. de Souza
Valdomiro Vaz Franco
Aido José Bertuol

Divo Gervásio do Canto
Eliseu Felippe dos Santos
Gilmar Maier de Souza
Lucindo Bartolomeu de Amaral
Renato Rosa de Souza
Nelson Cornetet
Antônio Arilene Pereira
Paulo Roberto Ziulkoski
José Luiz Kranz
Norton Linhares Lavoratti

MESAS DIRETO RAS

Composição do Parlamento:
55 membros (Resolução
TSE n♫
º 16.336/1990)

Eleição da Mesa: 31/01/1991

Cezar Schirmer (PMDB) - Presidente

João Augusto Nardes (PDS) - 1º Vice-Presidente

Renan Kurtz (PDT)
1º Secretário

Tapir Rocha (PDT)
2º Secretário

Marcos Rolim (PT) - 2º Vice-Presidente

Manoel Maria (PTB)
3º Secretário

Odilon Mesko (PDS)
4º Secretário

Dissidente do PCB (Partido
Comunista Brasileiro), por
intermédio de seu
presidente nacional o Sr.
Roberto Freire, solicitou a
alteração de sua
denominação e sigla para
PPS (Partido Popular
Socialista), bem como a
convalidação dos atos
praticados sob a antiga
nomenclatura, sendo o
mesmo deferido em sessão
de 19/03/1992, nos termos
da Resolução/TSE nº
17.930, publicada no Diário
da Justiça de 26/05/1992.
O impeachment do
Presidente Fernando Collor
ocorreu em 1992, após
acusações de corrupção e
Investigação da CPI.
Com a fusão do PDS e PDC
foi criada a sigla PPR
(Partido Progressista
Reformador) em 06/04/1993

Eleição da Mesa: 1º/02/1993

A Emenda Constitucional
de Revisão nº 5/94 reduziu
para quatro anos o mandato
de Presidente da República
(Fonte: TSE)

Renan Kurtz (PDT) - Presidente

Manoel Maria (PTB) - 1º Vice-Presidente

Quintiliano Vieira (PMDB)
1º Secretário

Wilson Manica (PDS)
2º Secretário

Odilon Mesko (PDS) - 2º Vice-Presidente

Flávio Koutzii (PT)
3º Secretário
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Para evitar casuísmos, a
Emenda Constitucional nº
4/93 estabeleceu que a lei
que alterasse o processo
eleitoral somente seria
aplicada um ano após sua
vigência. (Fonte: TSE)

Edemar Vargas (PTB)
4º Secretário

É implantado em 1994 o
Plano Real com objetivo de
derrubar e controlar a
inflação
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros definitivos
deferidos pelo TSE:
 PRP (Partido
Republicano
Progressista) em
29/10/1991
 PPS (Partido Popular
Socialista), antigo PCB
(Partido Comunista
Brasileiro), em
19/03/1992
 PV (Partido Verde) em
30/09/1993
 PTdoB (Partido
Trabalhista do Brasil) em
11/10/1994
 PP (Partido Progressista)
em 16/11/1995

Eleições 3 de outubro de 1994
Eleitores: 6.296.021
Votos Válidos: 3.913.869
Votantes: 5.549.426
Q uociente Eleitoral: 84.934
População no RS: 9.338.167 habitantes (TSE)

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1995
21.530

PL

Onix Lorenzoni

20.668

PSDB

Paulo Vidal

36.161

PFL

Germano Bonow

21.604

Bernardo de Souza

27.383

Beto Albuquerque

34.251

Maria Augusta Feldman

20.852

Flávio Koutzii

30.894

José Gomes

23.066

Luciana Genro

17.256

Luiz Carlos Casagrande

17.832

Marcos Rolim

25.960

Pepe Vargas

26.277

Ciro Simoni

22.052

Giovani Cherini

18.965

Glênio Lemos

29.300

Heron de Oliveira

22.666

João Luiz Vargas

26.011

Paulo Azeredo

22.533

Pompeo de Mattos

36.107

Valdir Heck

17.515

Vieira da Cunha

17.094

Alexandre Postal

22.176

Antônio Barbedo

27.942

César Busatto

21.428

Giovani Feltes

34.139

Gleno Scherer

22.748

Jair Foscarini

23.340

João Osório

47.227

José Ivo Sartori

24.739

Paulo Odone

20.783

Quintiliano Vieira

21.673

Caio Repiso Riela

15.547

Divo do Canto

13.224

Edemar Vargas

21.892

Eliseu Santos

15.875

Iradir Pietroski

30.541

Ledevino Piccinini

22.830

Manoel Maria

15.537

Sérgio Moraes

22.758

Sérgio Zambiasi

289.025

Valdir Fraga

12.527

Adolfo Brito

28.846

Arno Frantz

29.280

Erni Petry

26.456

Francisco Appio

35.497

João Fischer

22.031

José Alvarez

29.094

Rubens Pillar

23.903

José Otávio Germano

27.468

Marco Peixoto

31.835

Maria do Carmo

209.833

Valdir Andres

22.684

Vilson Covatti

21.603

Wilson Mânica

22.899

PPR

PTB

PMDB

PDT

PT
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i
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Jussara Cony

PSB
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SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PPR/PFL

PMDB/PL/PSDB

PT/PSTU/PPS/PSB/PV/PCdoB

PDT/PMN/PP

PTB

Alcides Vicini (PFL)
Evandro Cloacir Behr (PFL)
José Westphalen Corrêa (PFL)
Bento Gonçalves dos Santos (PFL)
Frederico Antunes (PFL)
Odilon Mesko (PFL)

Antônio Lorenzi (PMDB)
Mário Limberger (PMDB)
Ari Alves da Anunciação (PMDB)
Gilberto Mussi (PMDB)
Hélio Musskopf (PMDB)
Irton Bertoldo Feller (PMDB)

Elvino Bohn Gass (PT)
Antônio Marangon (PT)
Maria Cecilia Hypolito (PT)
Ivar Pavan (PT)
Vanderlan C.de Vasconcelos (PSB)
Luis Fernando Schmidt (PT)

Kalil Sehbe Neto (PDT)
Vicente Paulo Bisogno (PDT)
Glei Cabrera Menezes (PDT)
Luiz Carlos Tomazeli (PDT)
Tapir Tabajara C.da Rocha (PDT)
Isaac Ainhorn (PDT)

Bruno Roberto Neher
Aloisio Talso Classmann
Marcelo de Freitas Mincarone
Erineu Eusebio Pergher
Leo Alci Silva de Barcellos
Carlos Alberto Cezar da Silva
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MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1995

José Otávio Germano (PPR) - Presidente

Valdir Fraga (PTB) - 1º Vice-Presidente

João Luiz Vargas (PDT)
1º Secretário

Edemar Vargas (PTB)
2º Secretário

Quintiliano Vieira (PMDB) - 2º Vice-Presidente

Pepe Vargas (PT)
3º Secretário

Francisco Áppio (PPR)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/1996

José Otávio Germano (PPB) - Presidente

Valdir Fraga (PTB) - 1º Vice-Presidente

Edemar Vargas (PTB)
1º Secretário

Pepe Vargas (PT)
2º Secretário

Quintiliano Vieira (PMDB) - 2º Vice-Presidente

Erni Petry (PPB)
3º Secretário

Beto Albuquerque (PSB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/1997

João Luiz Vargas (PDT) - Presidente

José Gomes (PT) - 1º Vice-Presidente

Quintiliano Vieira (PMDB)
1º Secretário

Edemar Vargas (PTB)
2º Secretário

Manoel Maria (PTB) - 2º Vice-Presidente

Wilson Mânica (PPB)
3º Secretário

Bernardo de Souza (PSB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 30/01/1998

José Ivo Sartori (PMDB) - Presidente

José Gomes (PT) - 1º Vice-Presidente

Valdir Andres (PPB)
1º Secretário

Manoel Maria (PTB)
2º Secretário

Edemar Vargas (PTB) - 2º Vice-Presidente

Ciro Simoni (PDT)
3º Secretário
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Kalil Sehbe (PDT)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
55 membros (Resolução
TSE n♫
º 14.235/1994)
Toma posse em 1995 como
Presidente da República por
dois mandatos, Fernando
Henrique Cardoso.
Em 1998, os votos brancos
deixaram de ser
contabilizados para o
cálculo do quociente
eleitoral.
O PDS (Partido
Democrático Social)se
fundiu com o PDC (Partido
Democrata Cristão),
tornando-se o PPR (Partido
Progressista Reformador).
Por sua vez, o PST (Partido
Social Trabalhista)
incorporou-se ao PTR
(Partido Trabalhista
Renovador), passando a
adotar a nomenclatura e
sigla PP (Partido
Progressista).
O PPB (Partido Progressista
Brasileiro), resultante da
fusão do PP (Partido
Progressista)e do PPR
(Partido Progressista
Reformador), por
intermédio de seu
presidente nacional, na
ocasião, o Sr. Esperidião
Amin, na data de
21/09/1995, mediante
petição protocolizada sob nº
9954/95, solicitou o registro
e autorização para o
imediato funcionamento, a
qual originou o Processo de
Fusão nº 277, deferido em
sessão de 16/11/1995, nos
termos da Resolução/TSE nº
19.386, publicada no Diário
da Justiça de 16/12/1995
(Fonte: TRE)
A Emenda Constitucional
nº 16/97 permitiu a
reeleição dos Chefes do
Executivo para um único
período subseqüente.
Com a aprovação da Lei nº
9.504/97, pretendeu-se dar
início a uma fase em que as
normas das eleições sejam
duradouras. (Fonte: TSE)
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros definitivos
deferidos pelo TSE:
 PSTU (Partido Socialista
dos Trabalhadores
Unificado), antigo PRT
(Partido Revolucionário
dos Trabalhadores), em
19/12/1995
 PCB (Partido Comunista
Brasileiro) em 09/05/1996
 PRTB (Partido
Renovador Trabalhista
Brasileiro) em 18/02/1997
 PHS (Partido Humanista
da Solidariedade), antigo
PSN (Partido Solidarista
Nacional), em 20/03/1997
 PSDC (Partido Social
Democrata Cristão),
antigo PDC (Partido
Democrata Cristão), em
05/08/1997
 PCO (Partido da Causa
Operária) em 30/09/1997
 PTN (Partido Trabalhista
Nacional) em 02/10/1997
 PSL (Partido Social
Liberal) em 02/06/1998

Eleições 4 de outubro de 1998
Eleitores: 6.846.077
Votantes: 5.823.357

Votos Válidos: 5.021.879
Q uociente Eleitoral: 91.307

PSB
PSDB

Adilson Troca

16.715

Jorge Celso Gobbi

13.795

Germano Bonow

68.639

Onyx Lorenzoni

26.046

Adroaldo Loureiro

23.148

Ciro Simoni

28.079

Giovani Cherini

38.691

João Luiz Vargas

39.624

Kalil Sehbe

31.921

Paulo Azeredo

23.798

Vieira da Cunha

32.243

Abílio dos Santos

18.434

Aloísio Classmann

18.973

Edemar Vargas

23.643

Eliseu Santos

22.574

Iradir Pietroski

48.064

Luis Augusto Lara

16.222

Manoel Maria

22.291

Osmar Severo

16.193

Paulo Moreira

60.474

Sérgio Zambiasi

217.643

Alexandre Postal

29.726

Berfran Rosado

37.873

César Busatto

59.051

Elmar Schneider

25.247

Giovani Feltes

30.922

Jair Foscarini

27.532

João Osório

41.562

José Ivo Sartori

42.504

Mário Bernd

25.394

Paulo Odone

38.287

Adolfo Brito

34.095

Érico Ribeiro

74.587

Frederico Antunes

34.263

Francisco Appio

43.281

João Fischer

42.068

José Farret

38.258

Marco Peixoto

32.884

Maria do Carmo

36.214

Otomar Vivian

30.443

Valdir Andres

31.526

Vilson Covatti

51.766

Cecilia Hypolito

29.894

Dionilso Marcon

33.982

Edson Portilho

44.049

Elvino Bohn Gass

30.282

Ivar Pavan

25.162

Flávio Koutzii

43.165

Luis Fernando Schmidt

25.099

Luciana Genro

36.665

Maria do Rosário

76.658

Paulo Pimenta

23.668

Ronaldo Zülke

34.088

Roque Grazziotin

29.113

PDT

33.708

PT

PPB
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Bernardo de Souza

PTB
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PFL

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 1999

SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PT/PSB/PCdoB/PCB

PMDB/PFL/PRP

PDT/PST/PMN

PPB/PL

PSDB

PTB

Jussara Cony (PCdoB)
José Gomes da Silva Jr. (PT)
João C. Pavani Motta (PT)
Adeli Sell (PT)
Volmir José Mili Breier (PT)
Maria Augusta Feldman (PSB)
Ari Antônio Heck (PT)
Tereza Maria C. Dalmaso (PT)
Wainer Viana Machado (PSB)
Cleudio Engelke (PT)

Osvaldo Gomes (PMDB)
Iara Lucas Wortmann (PMDB)
Antônio Barbedo (PMDB)
Almedo Dettenborn (PMDB)
Odilo José Dal Molin (PMDB)
Baltazar B.G. Teixeira (PFL)
Edson Meurer Brum (PMDB)
Luiz Fernando Zachia (PMDB)
Ari A. da Anunciação (PMDB)
Domirio Camargo (PMDB)

Valdir Heck (PDT)
Adriane G. Rodrigues (PDT)
Heron dos S. Oliveira (PDT)
Marcos Augusto Provin (PDT)
Giovani da Silva Corralo (PDT)
Maria Teresa Rizzardo (PDT)
Humberto C. Goulart (PDT)
Isaac Ainhorn (PDT)
Maria de Lourdes Gobbi (PDT)
Eduardo Petrarca Leo (PDT)
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Alcides Vicini (PPB)
Arno João Frantz (PPB)
Erni Ilmo Petry (PPB)
Antônio Chiamulera (PPB)
Wilson Maximo Manica (PPB)
José Pereira Alvarez (PPB)
Percival O. Puggina (PPB)
José Rubens Pillar (PPB)
José João Santin (PPB)
Iron L. B. Albuquerque (PPB)
─

Ademir José Schneider
Elecy Rodrigues de Freitas
Marcos Antônio Ronchetti
Francisco de A. Spiandorello
Artur Lorentz
Elton Griebeler
Wolmar Comel Vieira
Vulmar Silveira Leite
Telmo Rudi Frantz
Claudio José de S. Sebenelo

Aroldo Joaquim de Souza
Gilda Maria Haack
Valnei Tavares da Silva
Ernesto Ortiz Romacho
Divo Gervasio do Canto
Bruno Roberto Neher
Ricardo Olechea Gadret
Alfredo Scherer Neto
Paulo Cesar Brum
Juares Baruffi

MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/1999

Paulo Odone (PMDB) - Presidente

Edemar Vargas (PTB) - 1º Vice-Presidente

Valdir Andres (PPB)
1º Secretário

Kalil Sehbe (PDT)
2º Secretário

Luis Fernando Schmidt (PT) - 2º Vice-Presidente

Adilson Troca (PSDB)
3º Secretário

Paulo Moreira (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2000

Otomar Vivian (PPB) - Presidente

Mário Bernd (PMDB) - 1º Vice-Presidente

Manoel Maria (PTB)
1º Secretário

Paulo Azeredo (PDT)
2º Secretário

Luis Fernando Schmidt (PT) - 2º Vice-Presidente

Germano Bonow (PFL)
3º Secretário

Alexandre Postal (PMDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2001

Sérgio Zambiasi (PTB) - Presidente

Francisco Appio (PPB) - 1º Vice-Presidente

Alexandre Postal (PMDB)
1º Secretário

João Osório (PMDB)
2º Secretário

Maria do Rosário (PT) - 2ª Vice-Presidente

Paulo Azeredo (PDT)
3º Secretário

Marco Peixoto (PPB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 30/01/2002

Sérgio Zambiasi (PTB) - Presidente

Valdir Andres (PPB) - 1º Vice-Presidente

Alexandre Postal (PMDB)
1º Secretário

Kalil Sehbe (PDT)
2º Secretário

Maria do Rosário (PT) - 2ª Vice-Presidente

Manoel Maria (PTB)
3º Secretário
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Marco Peixoto (PPB)
4º Secretário

Composição do Parlamento:
55 membros (Resolução
TSE n♫
º 20.186/1998)
Luis Inácio Lula da Silva é
eleito, pelo PT, para a
Presidência da República em
2002.
A bancada estadual do PPS
foi formada na Assembleia
Legislativa pelas filiações de
Deputados eleitos pelo
PMDB

Eleições 6 de outubro de 2002
Eleitores: 7.352.137
Votos Válidos: 6.287.731
Votantes: 6.396.973
Q uociente Eleitoral: 108.158
População rescenseada no RS em 2000: 10.187.789 habitantes

51.592

PFL

Marlon Santos

32.745

PSB

Heitor Schuch

39.886

Sérgio Peres

46.652

PPS

Berfran Rosado

29.306

Bernardo de Souza

40.158

César Busatto

57.235

PSDB

Paulo Brum

37.904

Ruy Pauletti

57.035

Sanchotene Felice

33.164

Abílio dos Santos

39.790

Edemar Vargas

49.577

Iradir Pietroski

55.397

Luis Augusto Lara

38.227

Manoel Maria

38.361

Osmar Severo

40.422

Adroaldo Loureiro

34.583

Floriza dos Santos

51.145

Giovani Cherini

55.185

João Luiz Vargas

35.775

Kalil Sehbe

42.794

Paulo Azeredo

41.575

Vieira da Cunha

62.912

Alceu Moreira

40.887

Alexandre Postal

38.198

Elmar Schneider

46.358

Fernando Záchia

47.384

Jair Foscarini

37.444

Janir Branco

38.074

João Osório

68.156

Marcio Biolchi

35.241

Nelson Härter

27.625

Adolfo Brito

50.062

Frederico Antunes

53.833

Jair Soares

47.178

Jerônimo Goergen

37.229

João Fischer

54.823

José Farret

46.380

Marco Peixoto

41.308

Pedro Westphalen

36.044

Valdir Andres

42.808

Vilson Covatti

94.095

Adão Villaverde

41.047

Dionilso Marcon

44.634

Edson Portilho

37.374

Elvino Bohn Gass

43.770

Estilac Xavier

33.564

Fabiano Pereira

26.285

Flávio Koutzii

54.787

Frei Sérgio

44.849

Ivar Pavan

51.268

Luis Fernando Schmidt

38.723

Raul Pont

69.458

Ronaldo Zülke

52.303

Sérgio Stasinski

31.923
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Jussara Cony

PTB
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Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 2003

SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PT/PCB/PMN/PCdoB

PDT/PAN

PPS/PFL/PTdoB

Miriam P.G. Marroni (PT)
Roque M.B. Graziotin (PT)
José Jorge R. Branco (PT)
Luiz Henrique Mota (PT)
Vitor Hugo Gomes (PT)
Rene Luiz Cecconello (PT)
Deo Deodato Gomes (PCdoB)
Ivan Admar D. Duarte (PT)
Aldacir José Oliboni (PT)
Milton S.S. Zuanazzi (PT)

Gerson Burmann (PDT)
Ciro Carlos E. Simoni (PDT)
Humberto C. Goulart (PDT)
Manuel A.R. Valente (PDT)
Nestor de Azeredo (PDT)
João Mella Neto (PDT)
Paulo Sérgio Alminhana (PDT)
Ederildo Bachi (PDT)
Heron dos S. Oliveira (PDT)
Jesus H. Coffi Rodrigues (PDT)

Reginaldo da L. Pujol (PFL)
José F.S. Sperotto (PFL)
Marco Antônio Lang (PFL)
Mario Bernd Neto (PPS)
Iara S.L. Wortmann (PPS)
Valter L. Nagelstein (PPS)
Eliana R. da Cunha (PFL)
Antônio Luiz Braz (PFL)
Vitor Antônio Pletsch (PFL)─
Marcio Luiz Tassi (PFL)

PMDB/PHS
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Marco A.S. Alba (PMDB)
Maria Helena Sartori (PMDB)
Edson Meurer Brum (PMDB)
José A. Kanan Buz (PMDB)
Alaor M. de Moura (PMDB)
Álvaro Davi Boessio (PMDB)
Gilberto Capoani (PMDB)
Hugo S. Lagranha (PMDB)
─Irton Bertoldo Feller (PMDB)
Glademir de Moura (PMDB)

PPB

PSDB

Telmo J. Kirst
Leila Maria W. Fetter
Artur Lorentz
Otomar O. Vivian
Antônio Chiamulera

Adilson Troca
José Alberto Wenzel
Mauro F. Sparta de Souza
Jorge Celso Gobbi
Pedro Ozório Pereira

PSB

PTB

Vanderlan Vasconcelos
Wainer V. Machado
Vicente de O. Selistre
Carlos Alberto Garcia
José Alves de Moraes

Eliseu F. dos Santos
Aloisio T. Classmann
Gilda Maria Haack
Jorge A.D. Carpes
Iran Vieira Maciel

MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/2003

Vilson Covatti (PPB) - Presidente

Ronaldo Zülke (PT) - 1º Vice-Presidente

Paulo Azeredo (PDT)
1º Secretário

Manoel Maria (PTB)
2º Secretário

Marcio Biolchi (PMDB) - 2º Vice-Presidente

Paulo Brum (PSDB)
3º Secretário

César Busatto (PPS)
4º Secretário

Composição do
Parlamento: 55 membros
(Resolução TSE n♫
º
20.986/2002)
Em 1998, o Partido
Progressista Brasileiro
(PPB) elegeu 60 Deputados
Federais, já em 2002 apenas
49. Findo o Governo FHC,
a Convenção Nacional do
PPB buscando inspiração
nas transformações políticas
internacionais, decide em 4
de abril de 2003, alterar sua
denominação para Partido
Progesssista. O PPB teve
deferido o pedido de
mudança de nomenclatura
e sigla em Resolução TSE nº
21.401, publicada no Diário
da Justiça de 04/07/2003.

Eleição da Mesa: 30/01/2004

Vieira da Cunha (PDT) - Presidente

João Fischer (PP) - 1º Vice-Presidente

Luis Fernando Schmidt (PT)
1º Secretário

Marcio Biolchi (PMDB)
2º Secretário

Manoel Maria (PTB) - 2º Vice-Presidente

Sanchotene Felice (PSDB)
3º Secretário

César Busatto (PPS)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2005

Iradir Pietroski (PTB) - Presidente

Ronaldo Zülke (PT) - 1º Vice-Presidente

Elmar Schneider (PMDB)
1º Secretário

Gerson Burmann (PDT)
2º Secretário

José Farret (PP) - 2º Vice-Presidente

José Sperotto (PFL)
3º Secretário

Paulo Brum (PSDB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 30/01/2006

Fernando Záchia (PMDB) - Presidente

Fabiano Pereira (PT) - 1º Vice-Presidente

Edemar Vargas (PTB)
1º Secretário

Adolfo Brito (PP)
2º Secretário

Gerson Burmann (PDT) - 2º Vice-Presidente

Berfran Rosado (PPS)
3º Secretário
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Paulo Brum (PSDB)
4º Secretário

Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros defintiivos
deferidos pelo TSE:
 PRB (Partido
Republicano Brasileiro)
em 25/08/2005
 PSOL (Partido
Socialismo e Liberdade)
em 15/09/2005
 PR (Partido da
República), fusão do PL
(Partido Liberal) com o
PRONA (Partido de
Reedificação da Ordem
Nacional) em 19/12/2006

Eleições 1º de outubro de 2006
Eleitores: 7.750.583
Votantes: 6.676.828

Votos Válidos: 5.982.879
Q uociente Eleitoral: 108.780

PC
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41.549

PSB

Heitor Schuch

59.397

Miki Breier

21.823

José Sperotto

37.904

Marquinho Lang

30.620

Paulo Borges

113.151

Berfran Rosado

25.141

Carlos Gomes

66.454

Luciano Azevedo

30.929

Paulo Odone

83.680

Adilson Troca

39.292

Nelson Marchezan Jr.

45.604

Paulo Brum

35.478

Pedro Pereira

28.733

Zilá Breitenbach

25.106

Aloísio Classmann

40.668

Cassiá Carpes

23.430

Iradir Pietroski

54.884

Luis Augusto Lara

68.964

Kelly Moraes

43.316

Adroaldo Loureiro

43.702

Gerson Burmann

40.050

Gilmar Sossela

26.535

Giovani Cherini

64.523

Kalil Sehbe

47.438

Paulo Azeredo

31.158

Rossano Gonçalves

33.809

Adolfo Brito

41.898

Francisco Appio

49.584

Frederico Antunes

72.721

Jerônimo Goergen

69.550

João Fischer

53.654

Mano Changes

42.671

Marco Peixoto

51.411

Pedro Westphalen

44.079

Silvana Covatti

65.547

Alberto Oliveira

36.516

Alceu Moreira

61.153

Alexandre Postal

44.816

Edson Brum

43.917

Gilberto Capoani

36.769

Luiz Fernando Záchia

53.972

Márcio Biolchi

49.268

Marco Alba

52.147

Nelson Härter

35.747

Adão Villaverde

31.460

Daniel Bordignon

59.712

Dionilso Marcon

53.154

Elvino Bohn Gass

43.770

Fabiano Pereira

38.900

Ivar Pavan

36.720

Marisa Formolo

45.596

Raul Pont

73.286

Ronaldo Zulke

35.844

Stela Farias

55.229
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Raul Carrion

PPS
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PFL

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 2007

SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PT/PCdoB

PTB/PMN

PPS/PSDB

Júlio C.R. de Quadros (PT)
Luis Fernando Schmidt (PT)
Edson Luiz Portilho (PT)
Estilac M.R. Xavier (PT)
Jairo Jorge da Silva (PT)
Maria Cecilia M. Hypolito (PT)
Milton R. Martins (PT)
Luiz Augusto C. Campis (PT)
Adriana Lara Dias (PT)
Rene Luiz Cecconello (PT)

Abílo Alves dos Santos (PTB)
Nedy de V. Marques (PTB)
João Luis Scopel (PTB)
Carlos J. de C. Vargas (PTB)
Uberani dos S. Barbosa (PTB)
Edemar Vargas (PTB)
Edir P. Domeneghini (PTB)
Francisco A. Barbará (PTB)
André Luís de Azevedo (PTB)
Adela Ivan Bayer (PTB)

Jorge Celso Gobbi (PSDB)
Mauro F. S. de Souza (PSDB)
Arnaldo Kney (PSDB)
Gilberto T. da Cunha(PSDB)
Gerson Peteffi (PSDB)
Airton José de Souza (PSDB)
Jorge Luis Drumm (PSDB)
Elias Nunes Vidal (PPS)
Ricardo J. Brönstrup (PSDB)
Carlos E. Betiollo (PSDB) ─ 232

PDT

PMDB

Jesus H. Coffi Rodrigues
Ciro C. E. Simoni
Humberto Ciulla Goulart
Elemar Sand
Osmar Severo

Álvaro D. Boessio
Sandro F. de Oliveira
Maria Helena Sartori
Elmar André Schneider
Antônio C. Hohfeldt

PFL

PP

Reginaldo da L. Pujol
Maria Lorena Mayer
Francisco de Souza Pinho
José Ismael Heinen
─ Mario Luis L. Almeida

Leila Maria W. Fetter
Jair de O. Soares
Luiz Valdir Andres
José Sizenando Lopes
José Haidar Farret

PSB
Alexandre Rubio Roso
Vanderlan Vasconcelos
Claudio J.V. Barros
Marcos A. Cittolin
Marcos Antônio Daneluz

MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/2007

Frederico Antunes (PP) - Presidente

Paulo Brum (PSDB) - 1º Vice-Presidente

Alceu Moreira (PMDB)
1º Secretário

Kelly Moraes (PTB)
2ª Secretária

Adão Villaverde (PT) - 2º Vice-Presidente

Gerson Burmann (PDT)
3º Secretário

Carlos Gomes (PPS)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2008

Alceu Moreira (PMDB) - Presidente

Cassiá Carpes (PTB) - 1º Vice-Presidente

Adão Villaverde (PT)
1º Secretário

Paulo Brum (PSDB)
2º Secretário

Gerson Burmann (PDT) - 2º Vice-Presidente

Mano Changes (PP)
3º Secretário

Carlos Gomes (PPS)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2009

Ivar Pavan (PT) - Presidente

Luciano Azevedo (PPS) - 1º Vice-Presidente

Giovani Cherini (PDT)
1º Secretário

Nelson Härter (PMDB)
2º Secretário

Francisco Áppio (PP) - 2º Vice-Presidente

Paulo Brum (PSDB)
3º Secretário

Cassiá Carpes (PTB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 30/01/2010

Giovani Cherini (PDT) - Presidente

Marquinho Lang (DEM) - 1º Vice-Presidente

Pedro Westphalen (PP)
1º Secretário

Paulo Brum (PSDB)
2º Secretário

Nelson Härter (PMDB) - 2º Vice-Presidente

Adão Villaverde (PT)
3º Secretário
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Raul Carrion (PCdoB)
4º Secretário

Composição do
Parlamento: 55 membros
(Resolução TSE n♫
º
22.144/2006)
Em 28 de março de 2007
dissidentes do PFL passam a
compor o DEM
(Democratas), com a
finalidade de recuperar sua
imagem após péssimos
resultados nas eleições de
2006, ao qual perdeu 19
cadeiras na Câmara dos
Deputados e 1 cadeira no
Senado, além de conquistar
apenas o governo do
Distrito Federal. O primeiro
nome escolhido foi Partido
Democrata (PD), mas, por
deliberação de sua
Convenção Nacional
Extraordinária de
Refundação, decidiram
optar por Democratas DEM.
Coffi Rodrigues filia-se ao
PSDB em 2007. Em
20/01/2010, teve decretada
perda de mandato por
decisão do Tribunal
Regional Eleitoral do RS,
que julgou por
unanimidade pela
procedência do pedido do
PDT de decretação de perda
de mandato por
infidelidade partidária do
deputado (PSDB).
Em 2010 elegeu-se a
primeira mulher para
Presidência da República,
Dilma Rousseff.
Carlos Gomes desfiliou-se
do PPS (Partido Popular
Socialista). Em 03/10/2009,
assinou ficha no PRB
(Partido Republicano
Brasileiro). Foi o primeiro
parlamentar a compor essa
Bancada na Assembleia
Legislativa. Em 30/03/2010,
reassumiu o mandato
parlamentar pelo PRB, após
decisão do TSE (MS Nº
34171 - Mandado de
Segurança UF: RS, número
único
34171.2010.600.0000), de
concessão de liminar
suspendendo a decisão do
TRE. Em 1º.04.2010, foi
reconduzido ao seu
mandato parlamentar. Este
foi o primeiro caso no
Parlamento gaúcho, após a
nova legislação eleitoral, em
que um Deputado cassado
por infidelidade partidária
teve seu mandato
restaurado.
Em 14/10/2009, José
Sperotto teve o mandato
suspenso por decisão do
TRE em razão do pedido
formulado pelo DEM, no
processo PET n.71, (RDI
139/2009). A partir de então
a Assembleia Legislativa
passou a contar com 54
Deputados até 22/12/2009.

Eleições 3 de outubro de 2010
Eleitores: 8.107.550
Votos Válidos: 6.236.533
Votantes: 6.902.902
Q uociente Eleitoral: 113.391
População rescenseada no RS em 2010: 10.693.929 habitantes
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34.791

DE
M

Paulo Borges

36.751

PRB

Carlos Gomes

59.144

Luciano Azevedo

59.466

Paulo Odone

63.919

Catarina Paladini

32.035

Heitor Schuch

66.591

Miki Breier

35.457

Adilson Troca

36.611

Jorge Pozzobom

33.474

Lucas Redecker

69.043

Pedro Pereira

38.268

Zilá Breintenbach

34.676

Aloísio Classmann

46.252

Cassiá Carpes

30.817

José Sperotto

32.458

Luis Augusto Lara

57.936

Marcelo Moraes

32.535

Ronaldo Santini

35.029

Adroaldo Loureiro

43.266

Alceu Barbosa

43.120

Ciro Simoni

35.477

Dr. Basegio

36.071

Gerson Burmann

46.363

Gilmar Sossela

49.510

Juliana Brizola

61.305

Adolfo Brito

48.422

Fixinha (João Fischer)

44.798

Frederico Antunes

46.537

Chicão Gorski

43.012

Mano Changes

42.220

Pedro Westphalen

72.910

Silvana Covatti

85.604

Alexandre Postal

45.631

Álvaro Boessio

37.971

Edson Brum

67.397

Gilberto Capoani

53.050

Giovani Feltes

55.276

Márcio Biolchi

63.932

Marco Alba

82.269

Maria Helena Sartori

38.958

Adão Villaverde

47.758

Alexandre Lindenmeyer

38.740

Altemir Tortelli

43.484

Ana Affonso

38.525

Daniel Bordignon

46.828

Edegar Pretto

69.233

Luis Lauermann

46.541

Luiz Fernando Mainardi

64.375

Marisa Formolo

43.860

Miriam Marroni

45.450

Nelsinho Metalúrgico

37.483

Raul Pont

65.430

Stela Farias

48.070

Valdeci Oliveira

64.163
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Raul Carrion

PPS
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PSB

Posse na Assembleia Legislativ a: 31/ 01/ 2011

SUPLENTES POR COLIGAÇÕES E PARTIDOS
PDT/PTN

PMDB/PSDC

PR/PSB/PCdoB

Marlon A. Santos (PDT)
Paulo E.G. Azeredo (PDT)
Vinícius de T. Ribeiro (PDT)
Décio Luiz Franzen (PDT)
Mauro Cesar Zacher (PDT)
João Bosco G. Vaz (PDT)
Cláudio R.G. da Silva (PDT)
Maria Lorena Mayer (PDT)
Elemar Sand (PDT)
Flávio Luiz Lammel (PDT)

Nelson Härter Filho (PMDB)
Sandro F. de Oliveira (PMDB)
Gabriel V. de Souza (PMDB)
Alamir T.M. Calil (PMDB)
Neusa Kempfer (PMDB)
Sebastião de A. Melo (PMDB)
Idenir João Cecchim (PMDB)
Cezar Paulo Mossini (PMDB)
Caio T.D. da Rocha (PMDB)
Elisbete R. de Vargas (PMDB)

Jussara R. Cony (PCdoB)
Vanderlan Vasconcelos (PSB)
Baltazar B.G. Teixeira (PSB)
Guimar Vidor (PCdoB)
João de Deus Antunes (PR)
Flávio Veleda Maciel (PSB)
João Pedro R. Grill (PSB)
Volnei Campagnoni (PCdoB)
Rosane Simon (PCdoB)
Otoniel G. Rodrigues (PR)
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PRB/PSL/PSC/PPS/PHS/
PSDB/PTdoB
Elisabete B. Felice (PSDB)
Jorge Luis Drumm (PSDB)
Paulo Cesar Brum (PSDB)
Airton José de Souza (PSDB)
Arnaldo Kney (PSDB)
Eduardo F.C. Leite (PSDB)
Evandro Zambonato (PSDB)
Jesus Coffi Rodrigues (PSDB)
Vinicius O. Girardi (PSDB)
─Marcos A. Ronchetti (PSDB)

PP

DEM

Ernani Polo
Luiz Valdir Andres
Leila Maria W. Fetter
Artur Lorentz
Idivar Francisco Appio
Alberto P. Moesch

Francisco de S. Pinho
Luiz Francisco Schmidt
José Cláudio F. Conceição
Alceu Santos Martins
André Fonseca Sippel
Paulo César Lima Tigre

PT

PTB

Jeferson O. Fernandes
Luis Fernando Schmidt
Aldacir José Oliboni
Marcos A. Daneluz
Zilmar S. da Rocha
Carlos A. Todeschini

Jurandir Marques Maciel
Luiz Antônio Tirello
Celso de Moraes Pinto
Cláudio J. de Vitt Barros
José Oséas da Costa
Nadir T. da R. Machado

MESAS DIRETO RAS

Eleição da Mesa: 31/01/2011

Adão Villaverde (PT) - Presidente

José Sperotto (PTB) - 1º Vice-Presidente

Alexandre Postal (PMDB)
1º Secretário

Alceu Barbosa (PDT)
2º Secretário

Frederico Antunes (PP) - 2º Vice-Presidente

Zilá Breitenbach (PSDB)
3ª Secretária

Catarina Paladini (PSB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2012

Alexandre Postal (PMDB) - Presidente

Zilá Breitenbach (PSDB) - 1ª Vice-Presidente

Pedro Westphalen (PP)
1º Secretário

Valdeci Oliveira (PT)
2º Secretário

Alceu Barbosa (PDT) - 2º Vice-Presidente

José Sperotto (PTB)
3º Secretário

Catarina Paladini (PSB)
4º Secretário

Eleição da Mesa: 31/01/2013

Pedro Westphalen (PP) - Presidente

Paulo Odone (PPS) - 1º Vice-Presidente

Gilmar Sossella (PDT)
1º Secretário

Marcio Biolchi (PMDB)
2º Secretário

Aldacir Oliboni (PT) - 2º Vice-Presidente

Marcelo Moraes (PTB)
3º Secretário
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Jorge Pozzobom (PSDB)
4º Secretário

Composição do
Parlamento: 55 membros
(Resolução TSE n♫
º
23.220/2010)
O deputado Chicão Gorski
faleceu em 13/11/2011,
vítima de acidente de
trânsito, em seu lugar
assumiu Ernani Polo
Jorge Pozzobom desejando
voltar a exercer a advocacia
renuncia o mandato da
Mesa e assume em seu lugar
a Deputada Elisabete Felice,
em 21/05/2013
O Deputado Cassiá Carpes
foi o primeiro Parlamentar
a integrar a bancada do
SDD em 04/10/2013 na
Assembleia Legislativa.
Os seguintes partidos
políticos tiveram seus
registros definitivos
deferidos pelo TSE:
 PSD (Partido Social
Democrático) em
27/09/2011
 PPL (Partido Pátria
Livre) em 04/10/2011
 PEN (Partido Ecológico
Nacional) em 19/06/2012
 PROS (Partido
Republicano da Ordem
Social) em 24/09/2013
 SDD (Solidariedade) em
24/09/2013
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