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SÍNTESE HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS 

 
 Ao contrário de outras regiões do RS, a colonização de nossa região se 
deu por intermédio do Governo do Estado através de um planejamento minucioso 
oficializado e de leis que determinavam a maneira pela qual as terras seriam divididas, 
ocupadas, preço, etc. Tais procedimentos se davam a partir da instalação de núcleos 
coloniais. Segundo os documentos da época, nenhum núcleo deveria ser fundado sem 
contar com mercados de fácil acesso. Depois seria preciso sempre em cada caso, levantar 
os cursos de água e estudar a viação interna de maneiras ser possível proceder a subdivisão 
dos lotes. 
 Em relatório ao Presidente do Estado em 27 de março de 1909, o 
Secretário substituto C. Torres Gonçalves informa: “Conforme proposta desta Diretoria, o 
Governo do Estado, em data de seis de outubro de 1908 resolveu a criação de uma colônia 
no Município de Passo Fundo... à margem da estrada de ferro em construção para o Rio 
Uruguai, na vizinhança do km 66. Tomou ela o nome de Erechim. (atual Getúlio Vargas). 
Atendendo à bela situação em que está colocada, à fecundidade estupenda de suas terras e 
à facilidade de comunicação e transporte se lhe pode vaticinar, em futuro próximo, 
extraordinário desenvolvimento e riqueza”. 
 “Trabalhos de campo tiveram começo em 15 de julho de 1910. Foi 
reservado para sede uma área de 500 hectares, atravessada pelo Rio dos Índios... 
Construídas 50 casas, em construção 22, todas de madeira. Desde a fundação da colônia 
até 30 de junho de 1910 foram medidos 737 lotes coloniais, dos quais 470 por pessoal da 
comissão e 267 por contrato com agrimensores. Estes 737 lotes perfazem uma área de 
185.722,260 m². Estão ocupados 200, disponíveis 537 ... Em fevereiro do corrente ano 
(1910) chegou a colônia a 1ª turma, composta de 4 famílias com 28 pessoas e mais 8 
isoladas...” (Relatório da Secretaria de Obras ao Presidente do Estado, 10.09.1910). 
 Até 30 de junho, segundo dados oficiais, haviam entrado 226 
imigrantes de nacionalidade alemã, russa, francesa e austríaca, constituindo 31 famílias, 
além dos solteiros. No mesmo ano foram abertas as principais ruas. Segundo o mesmo 
relatório citado, existiam nove casas comerciais, inclusive algumas de pequena escala, um 
alfaiate, um barbeiro, três sapateiros e um açougue. 
 Uma das primeiras providências da comissão colonizadora foi a 
construção de uma estrada de rodagem ligando a sede à Estação da estrada de ferro. 
Segundo vários relatos, muitos colonos trabalhavam em tal empreitada em troca de 
remuneração em espécie, necessária para compra de animais de criação. 
 A construção da estrada de ferro não foi interrompida e de 1909 a 1911 
foram sendo inauguradas as estações de Erechim, Erebango, Capo-Erê, Boa Vista, Barro, 
Viadutos e Marcelino Ramos. Com a facilidade de transporte centenas de famílias 
abandonaram as colônias velhas ( Bento Gonçalves, Guaporé, Antônio Prado, etc ) e 
vinham procurar novas oportunidades nesta também nova terra. 
  Em 1911 a colônia já contava com uma população de 14.400 habitantes 
e em 1915 já contava com 27.359 habitantes. 
 Foram subprefeitos e subdelegados do então distrito em épocas 
diversas, os senhores Alfredo Schultz, Renato Pereira Gomes, Capitão Traiano Flores, 



Reinaldo Dekmann, Capitão Horácio Franklin da Silva, Emílio Stumpf, Artur Cabral 
Vieira e o Coronel Jacob Basso. 
 Em 1924 um grupo de moradores passaram a levantar a bandeira da 
emancipação do distrito sem resultado. Em 1930 um novo movimento reivindica a 
emancipação, realizando reuniões e se empenhando junto aos poderes competentes para 
este fim. Em 1934 as reuniões tinham lugar na sede de entidades sociais e nas residências 
dos senhores Antônio Scussel, Mathias Lorenzon e Major Candido Cony que sem sombra 
de dúvida foram os grandes batalhadores pela emancipação e que contavam com o pleno 
apoio de toda a comunidade. 
 O decreto nº 5788, de 18 de dezembro de 1934 criou o município, 
porém sua instalação efetuou-se somente a 24 de março de 1935 sendo designado Prefeito, 
pelo interventor Federal do Rio Grande do Sul, o Major Manoel Nunes da Costa. As 
lideranças locais pleitearam pelo nome de Erechim, reivindicação de caráter sentimental, 
pois fora a sede da colônia do mesmo nome e tal denominação da localidade por muitos 
anos, pretensão esta, negada. 
 Em 17 de novembro de 1935 aconteceu o primeiro pleito municipal. Os 
candidatos apresentados foram os seguintes: pelo Partido Republicano Liberal, o Major 
Manoel Nunes da Costa e pela Frente única o comerciante Pedro Tonioli. Venceu a eleição 
o Major Manoel Nunes da Costa que foi empossado no cargo em 28 de dezembro de 1935 
perante a Câmara Municipal que era composta pelos seguintes vereadores: Salim Buaes, 
Alberto Lohmann, Ariovaldo Domingues, Constante Grendene, Clodomiro Arpini, Miguel 
Stawinski e João Miguel Kurtz. 
 Foram prefeito até esta data: Major Manoel Nunes da Costa, Dr. João 
Martins Gervini, Dr. Clóvis Moura Gomes, Dr. Leonel Flores da Rosa, Sr. Plácido Scussel 
e vice Sr. Pedro Toniollo, Sr. Ernesto Bergamini e vice Sr. Darcilo Giacomazzi, Sr. 
Plácido Scussel e vice Sr. Ernesto Bordignon, Sr. Otilo Borgmann e vice Sr. Ítalo 
Pedrollo, Sr. Artemio Grendene e vice Sr. Rozimbo Mafessoni, Dr. Odacir Klein e vice Sr. 
Osvaldo Gernhardt, Sr. Inácio Dall’Agnol e vice Sr. Arlindo G. Petry, Sr. Darcy José 
Peruzzolo e vice Sr. Bruno Valdo Klein, Sr. Julio Jorge Oleksinski e vice Sr. Joarez C. 
Pinheiro, Bel. Milton Enio Serafini e vice Sr. Pedro Paulo Prezzotto e Sr. Aldino Beledeli 
e vice Sr. Julio Jorge Oleksinski, Sr. Darcy José Peruzzolo e vice o Sr. Paulo Edgar da 
Silva, Sr. Dino Giaretta e vice o Sr. Paulo Roberto dos Santos, Sr. Dino Giaretta e vice o 
Sr. Jairo Ademar Gallina, Sr. Pedro Paulo Prezzotto e o vice Natalício José Botolli. 
 Atualmente é prefeito o Sr. Pedro Paulo Prezzotto e vice o Sr. Maurício 
Soligo. 

ENFOQUE GEO-DEMOGRÁFICO 
 Em 1988, os distritos de Erebango, Ipiranga e o Bairro Estação 
emanciparam-se e, em 1995 também  o distrito de Floriano Peixoto, ficando então, o 
município de Getúlio Vargas com apenas 3 distritos: Getúlio Vargas, Rio Toldo e Souza 
Ramos, e com uma área de 286 km². 

 
RELEVO 

 Getúlio Vargas possui um relevo que é uma transição entre o Planalto 
Meridional e a Zona da Serra.  
 O solo é do tipo argilo-humoso. Sua vegetação constitui-se de dois 
tipos: zonas de matas e zonas de campos. 

ALTITUDE 
 A altitude média do município é de 760 metros. 



 
CLIMA 

 Sub-tropical. 
 As temperaturas médias anuais variam de 14° C a 19 ° C. 
 As geadas constituem-se num elemento regulador do clima. A 
precipitação de neve constitui-se num fenômeno esporádico. 
 

LIMITES 
 Getúlio Vargas limita-se ao norte com Erechim, Áurea e Centenário, ao 
sul com Sertão, a leste com Floriano Peixoto e Charrua e a oeste com Erebango e Estação. 
 

VIAS DE ACESSO 
 As zonas de limites que ofereceram maior influência sócio-cultural 
estão localizadas a noroeste e ao sul, sendo respectivamente Erechim e Passo Fundo.  
 As principais vias de acesso que ligam Getúlio Vargas aos demais 
municípios vizinhos bem como a capital do Estado são as rodovias RS 135 e RS 475. 
 A distância entre nosso município e a capital do Estado - Porto Alegre, 
é de 350 km. 
 Há uma Estação Rodoviária e um Aeroporto no Município. 
 

POPULAÇÃO 
 O município de Getúlio Vargas possui uma população de 16.154 
habitantes. 
 

ENFOQUE SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL 
 As atividades econômicas predominantes situam-se no setor agrícola e 
na pecuária. O município destaca-se na produção de soja, trigo, milho. Na pecuária merece 
destaque a suinocultura e a produção de gado e ovinos para corte. 
 O município possui duas emissoras de Rádio: Rádio Sideral e Rádio 
Comunitária Abaúna FM e conta com quatro retransmissoras de televisão além dos Jornais  
A Folha Regional e o Tribuna Getuliense, que circulam semanalmente. 
 Destaca-se a Praça Flores da Cunha, que é considerada uma das mais 
belas praças gaúchas. Construída em vários níveis interligados por extensas escadarias, 
apresentando em seu interior canteiros artisticamente modelados e as mais variadas 
espécies de plantas e flores. O município conta com o Parque Municipal que possui pista 
de bicicross, campo de futebol, lago, campo de vôlei, churrasqueiras e água potável. 
 As atividades artísticas e culturais são realizadas no Centro Esportivo 
Municipal e no Salão de Atos do Centro Administrativo Municipal. 
 

O SETOR DE EDUCAÇÃO CONTA COM: 
- 06 Escolas Municipais, sendo 2 de Educação Infantil e 4 de Ensino Fundamental  
- 06 Escolas Estaduais   
- 02 Escolas Particulares   
- 01 Escola Especial   
- 01 Escolinhas Infantil particular   
- 01 Faculdade 


