
Curiosidades para quem chega...
É possível - e bem provável - que muitos dos santa-cruzenses, 

quem dirá os visitantes, passem muitas e muitas vezes por esses 
lugares e nem prestem atenção que ali tem algo diferente. Um 
monumento, por exemplo, que simboliza uma história. Como 
todos, aliás, que estão espalhados em praças, ruas, prédios 
públicos. Esse, em especial, está numa calçada, talvez das mais 
movimentadas do centro de Santa Cruz, na esquina entre as ruas 
Marechal Floriano e 28 de Setembro. E é claro: diz que ali foi ins-
talado o Poder Legislativo de Santa Cruz, em 28 de setembro de 
1878, ato que assinalou a emancipação política e administrativa 
do município. O marco zero.

Segundo a Constituição do Império, os Conselhos Municipais 
(Câmaras) seriam eletivos e quem obtivesse o maior número de 
votos seria o Presidente, com função executiva, hoje atribuída ao 
Prefeito. Assim, Joaquim José de Brito (Tenente-Coronel Brito) foi 
o primeiro Presidente. “Olhar para o passado é fundamental para 
as futuras gerações se espelharem em momentos importantes 
da nossa história, para seguir fazendo de Santa Cruz do Sul um 
dos destaques em várias áreas, seja na economia, na cultura, no 
turismo, na educação, na nossa Oktoberfest. A cidade sempre teve 
protagonismo em diversos setores, e a Câmara de Vereadores tem 
participação decisiva na história. Isso porque para virar município, 
a Câmara teve que ser instalada e as leis tiveram que ser criadas. 
Todos os vereadores, ao longo do tempo, têm papel essencial 
no debate e na representação da sociedade. É preciso valorizar 
o passado para que nossas novas gerações se inspirem no perfil 
empreendedor”, refletiu a presidente do Legislativo, Bruna Molz.

Para possibilitar a 
instalação do Muni-
cípio, com governo 
próprio, havia a neces-
sidade da realização 
de eleições para que 
pudesse ser constituí-
da a primeira Câmara 
de Vereadores, na 
época denominada de 
Conselho. Esta elei-
ção ocorreu em 5 de 
agosto de 1878, sendo 
eleitos Joaquim José 
de Brito, Carlos Trein 
Filho, Roberto Jaeger, 
Germano Hentschke, 
Jorge Julio Eichenberg, 
José Lopes Simões 
e Pedro Werlang. O 
município tinha 10 mil 
habitantes. 
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