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Por Luís Augusto 
FischerConheCer  

a historia

N ão é (apenas) porque quem não co-
nhece a História está condenado a 
repeti-la — aliás, quem foi que dis-
se isso? É porque conhecer a his-
tória é bom, faz bem pra inteligên-
cia, pra vida em comum, pra tudo. 

Conhecer a história da cidade entra aqui. Uma ci-
dade faz muito mais sentido quando o cidadão pode 
entender que ali, naquela esquina, já muita gente pa-
rou pra conversar, antigamente tinha uma padaria 
ou uma loja de ração para bichos, algum pipoqueiro 
agradou a clientela, ocorreu uma pechada, qualquer 
dessas coisas. Uma cidade se faz desse adensamento.

O que o leitor vai conhecer aqui, neste ebook que 
abre os trabalhos da Abre Parêntese, tem a ver  
com isso.

Aqui, repassamos, um por um, sem falta, a trajetó-
ria principal de todos e de cada um dos prefeitos que 
Porto Alegre teve, da nossa Pedra Lascada até hoje. 

Bem, o fato de nosso passado como cidade ser re-
lativamente curto, com uns 250 anos apenas, se por 
um lado nos afasta de burgos milenares mundo afora, 
por outro nos ajuda a entender o ritmo das coisas, 
o modo como fomos amadurecendo (ou não) como 
comunidade, como agrupação humana que aqui vive.

Aproveite. 

Carta do  
Editori
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Por Stéfani Fontanive

Prefeito da Semana:  
A história dos mandatários  
da capital gaúcha

ii
Da repúbliCa 

aos anos 2021

É curioso que uma série sobre pre-
feitos tenha, já de início, políticos 
que nunca tiveram esse título. Mas 
é exatamente assim. Embora tenha 
estabelecido administradores muni-
cipais individuais desde o início da 

era republicana, Porto Alegre já deu três nomes a 
esse cargo: os primeiros mandatários eram os pre-
sidentes da Junta Municipal, seguidos pelos inten-
dentes e, somente após 1930, passaram a ser cha-
mados de prefeitos.

Este livro conta a história desses 40 homens (sem-
pre homens) que exerceram o cargo máximo da capi-
tal gaúcha. O projeto é resultado da série Prefeito da 
Semana, veiculada no Matinal Jornalismo ao lon-
go de 2020. A cada semana, em ordem cronológica, 
trouxemos pequenos perfis recuperando a vida e a 
atuação política de cada um deles. Nossa inspiração 
para esta série foi o podcast Presidente da Semana, 
da Folha de S. Paulo, que em 2018 recuperou a histó-
ria dos líderes do Brasil republicano. República esta 
que também foi responsável pela mudança na admi-
nistração de Porto Alegre, que acabou por individua-
lizar a figura do que hoje conhecemos como prefeito. 
Pouco após o fim do Império, em 15 de novembro de 
1889, a velha Câmara Municipal foi desfeita e os po-
líticos da época montaram a Junta Municipal, órgão 
responsável por cuidar do orçamento da capital. Os 
participantes da Junta, no início, eram políticos co-
nhecidos do Partido Republicano, que se alternavam 
no cargo de “presidente” – na prática, liderando a 
administração do município.

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/presidente-da-semana/
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O cargo de presidente da Junta Municipal durou por 
apenas três anos. Em junho de 1892, a junta e o car-
go de presidente foram extintos e criou-se o Conselho 
Municipal, quando o comando da cidade ficou sob 
responsabilidade do Administrador Provisório do 
Município. No mesmo ano, definiu-se a Constituição 
Municipal e criou-se um novo cargo, o de intendente. 
Foram quatro a governar com esse título durante a 
República Velha.

Eram tempos de pouca independência, e muitos 
reclamavam da extrema subordinação ao governo 
do Estado. A presidência da Junta Municipal tam-
bém era um cargo efêmero: dos três primeiros que a 
ocuparam, apenas um ficou no cargo por mais de um 
ano, e a cidade chegou a ter um mandatário que durou 
apenas 18 dias, o obscuro João Domingues da Costa, 
ainda hoje um personagem de quem os arquivos da 
cidade conservam poucas informações.

O que os primeiros mandatários fizeram por Porto 
Alegre – geralmente nomear ruas e aprovar o orça-
mento, devido ao poder limitado que possuíam – está 
documentado nas atas da Câmara Municipal de Porto 
Alegre e em documentos conservados pelo Arquivo 
Histórico Regional Moysés Vellinho. Antes de José 
Montaury, o oitavo mandatário da cidade e o que per-
maneceu no cargo por mais tempo (mais de 27 anos, 
entre 1897 e 1924), recuperar as vidas deles longe da 
política é um caminho bem mais tortuoso: em muitos 
casos, não há registros sobre as profissões, data e lo-
cal de nascimento ou de falecimento.

Até sobre a grafia de alguns nomes há incongruência 
nos registros municipais: seria João Damata, da Mata 
ou Damatta o sucessor de Felicíssimo de Azevedo, o 
primeiro mandatário? Foi Querubim ou Cherubim 
Febeliano da Costa o dono do mandato-tampão que 
precedeu a longa gestão de Montaury? Nesta série, 
buscaremos desfazer esse apagamento da história de 
Porto Alegre, uma lacuna ainda hoje presente em seus 
próprios arquivos.

Essa retomada histórica passa por um longo ca-
minho. A equipe da Parêntese, na produção dessa 
série, buscou informações nas diversas instituições 
que conservam a memória e a história da cidade, 
como o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o 
Arquivo Histórico Municipal, responsável pelas atas 
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Felicíssimo Manoel 
de Azevedo

da Câmara, relatórios dos Intendentes e Anais da 
Prefeitura. A reportagem entrou em contato com a as-
sessoria de imprensa e com o gabinete da Prefeitura, 
além da Secretaria Municipal de Cultura e a Câmara 
Municipal de Porto Alegre.

Também recorremos aos livros – e a seus autores – 
que contam esse passado, como o Guia Ilustrado de 
Porto Alegre, de Antônio Augusto Mayer dos Santos, 
Porto Alegre e seus eternos intendentes, de Margaret 
Marchiori Bakos, e O Guia Histórico de Porto Alegre, 
de Sérgio da Costa Franco.

Esperamos que gostem do resultado dessa viagem 
pela história do governo da capital gaúcha.

Conheça os ícones

Remete ao capítulo referente àquele(s) 
mandatário(s)

Remete a um recurso online (site,  documento, etc.)
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Felicíssimo Manoel de Azevedo1
Por Stéfani Fontanive

FeliCissimo, 

o primeiro 

assalariaDo

U m “simples empregado do governo”. 
Era assim que Felicíssimo Manoel de 
Azevedo definia a si mesmo na colu-
na que mantinha no jornal Correio 
do Povo. Definição que não era ape-
nas simbólica, mas também literal: 

Felicíssimo, o primeiro administrador municipal da 
Porto Alegre republicana, também estreou uma novida-
de da função – passou a receber salário para governar os 
então 52,4 mil habitantes da capital.

Filho dos cariocas Manoel de Azevedo e Teresa 
Joaquina da Silva, Felicíssimo era porto-alegrense de 
nascimento, mas se mudou ainda jovem para o Rio de 
Janeiro, onde concluiu os estudos primários. Antes de 
se radicar definitivamente em solo gaúcho, passaria 
muitos anos entre Porto Alegre e o Rio: de volta ao Sul, 
casou-se com Maria Leocádia da Silva, com quem teria 
oito filhos; mas também voltaria a se fixar em solo cario-
ca para se formar cirurgião-dentista.

Foi quando se assentou de vez em Porto Alegre, 
porém, que sua atuação política se fez mais notória. 
Um dos fundadores (e primeiro presidente) do Clube 
Republicano de Porto Alegre, ele concorreria em 1880 
ao seu primeiro mandato como vereador pelo Partido 
Republicano Rio-Grandense.

Ainda na época do Império, em 1887, venceu as elei-
ções para vereador. O jornal A Federação informava que 

20/01/1890 A 21/11/1891

PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE (PRR)
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“o serviço do município é a sua preocupação constante, 
uma verdadeira paixão em que se desafoga a admirável 
atividade do seu espírito e o critério experimental, que é 
o privilégio de sua idade”. Em 1888 tentou renunciar ao 
cargo, mas uma lei municipal o proibia.

Um ano mais tarde, quando o Império caiu e 
Felicíssimo e seus correligionários se tornaram a força 
política dominante do novo regime, a velha Câmara de 
Vereadores foi dissolvida. Formou-se, então, a Junta 
Municipal para governar Porto Alegre, e Felicíssimo en-
trou para a história como seu primeiro presidente. Na 
prática, foi o primeiro “prefeito” da cidade após a pro-
clamação da República, embora essa nomenclatura só 
viesse a ser adotada para se referir ao administrador 
municipal nos anos 1930.

Nessa função, era responsável por definir a lei or-
çamentária do município, pedir dinheiro ao estado do 
Rio Grande do Sul para reformas na cidade, cuidar da 
limpeza e da manutenção, decidir quais construções 
precisavam pagar impostos e recebia pedidos dos mo-
radores para mudanças em seus terrenos, como cons-
truções de muro e até pintura nas casas. Mas, “simples 
empregado” como se definia, afirmava não ter respon-
sabilidade sobre as realizações de seu mandato, já que 
a comissão apenas obedecia às ordens do então gover-
nador Júlio de Castilhos.

Seu período na presidência da Junta Municipal, como 
o de todos os sete primeiros administradores de Porto 
Alegre, foi curto: menos de dois anos após assumir, 
em 21 de novembro de 1891, o cargo foi transferido de 
Felicíssimo de Azevedo para João Damata Coelho, que 
passaria outros sete meses no cargo.

Além de se dedicar à política, Felicíssimo também 
era cronista. Escreveu uma série de textos para o jornal  
A Federação, que foram reunidos e publicados no livro 
Cousas Municipaes, disponível no Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul. Após o mandato, con-
tinuou trabalhando como jornalista, agora no Correio 
do Povo.

https://www.ihgrgs.org.br/biblioteca/Felicissimo%20Azevedo%20-%20Cousas%20Municipaes.pdf


21/11/1891 A 11/06/1892

PARTIDO REPUBLICANO  
RIO-GRANDENSE (PRR)

João  
Damata  
Coelho

2
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Por Stéfani Fontanive 
 

*com colaboração de 
Caroline Leal

Felicíssimo Manoel 
de Azevedo

o preFeito 

qúe Caiú na 

Folia

U m dos alcaides mais obscuros da ci-
dade, João Damata Coelho era inte-
grante da Junta Municipal durante 
a presidência de Felicíssimo Manoel 
de Azevedo e é o segundo na lista dos 
administradores da capital. Passou 

menos de sete meses no cargo. Foi tão pouco falado, e é 
até hoje, que a grafia de seu nome varia nos registros ofi-
ciais. Damata é a escrita mais comum, mas há menções 
a ele como Da Mata, Damatta ou Da Matta.

Um dos alcaldes mais obscuros da cidade, o segun-
do na lista dos administradores passou menos de sete 
meses no cargo. Foi tão pouco falado, e é até hoje, que a 
grafia de seu nome varia nos registros oficiais. Damata 
é a escrita mais comum, mas há menções a ele como Da 
Mata, Damatta ou Da Matta.

Coelho era major da Guarda Nacional e um verea-
dor conhecido, tendo ingressado na Câmara em 1886, 
pelo Partido Conservador. O Brasil ainda era Império. 
Naquele mesmo ano, casou-se com Miguelina Werna, fi-
lha de Miguel de Werna, um monarquista ferrenho, com 
relações na aristocracia imperial e, é claro, alinhado aos 
conservadores na política local.

Mas a proximidade de ideias entre João Damata 
Coelho e o sogro não duraria muito tempo. Em 1889, 
às vésperas do fim do Império e quando ainda ocupa-

21/11/1891 A 11/06/1892

PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE (PRR)

João Damata Coelho2
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va a vice-presidência da Câmara, Coelho abandonou 
os conservadores e se uniu ao Partido Republicano – o 
que lhe abriu as portas para ser, ainda que por apenas 
alguns meses, o político número um do município após 
Felicíssimo deixar o cargo.

Em novembro de 1892, assumiu a presidência da 
Junta Municipal e, no segundo mês de mandato, abriu 
mão de receber salário, para preservar os já esvazia-
dos cofres municipais. Suas funções eram as mesmas 
de seu antecessor, limitadas pela pouca autonomia do 
cargo: cuidar da limpeza e da organização do municí-
pio, tomar decisões sobre os impostos e definir a Lei 
Orçamentária. Meio ano após assumir, solicitou dis-
pensa da função, já que havia o projeto da criação de 
um novo cargo, o de Intendente.

Após deixar o cargo de presidente da Junta, seguiu de-
dicado ao município, sendo juiz distrital e chefe da Seção 
de Abastecimento de Água da Intendência Municipal.

Fora da política partidária, João Damata Coelho era 
figurinha carimbada na sociedade porto-alegrense, 
sendo diretor do Club Comercial. Em 1885, havia ini-
ciado as festas de carnaval do ano com uma reunião 
familiar com trajes burlescos. Segundo a historiadora 
Caroline Leal, que pesquisou a vida da família, Coelho 
provavelmente tinha uma vida social intensa, acumu-
lando participações em grupos como o Clube de Regatas 
de Porto Alegre, o Club Militar de Oficiais da Guarda 
Nacional, o Club Júlio de Castilhos e a Irmandade do 
Divino Espírito Santo.

Sua grande paixão, porém, era mesmo o carnaval. 
E sua “traição” ao sogro não se limitou à troca de par-
tidos, abandonando os conservadores pró-Império em 
nome do republicanismo: enquanto o pai de sua espo-
sa era sócio e presidente da Sociedade Carnavalesca 
Esmeralda, João Damata Coelho foi tesoureiro e, de-
pois, vice-presidente dos Venezianos. A agremiação 
chegou a fazer um festejo na casa de Coelho em um de 
seus aniversários. E a filha do ex-prefeito, Maria Elvira, 
virou até rainha do grupo carnavalesco de coração.

Maria Elvira, aliás, foi a única dos três filhos de João 
e Miguelina a viver mais que o pai: Marieta faleceu aos 
dois anos, devido a uma faringite, e Ernesto chegou à 
idade adulta e se formou na Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre, mas morreu afogado no município de  
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Alegrete, enquanto tentava salvar a vida de uma senho-
ra que caiu em um rio. As tragédias familiares se acu-
mularam para o segundo administrador da capital: a 
esposa, Miguelina, faleceu dez anos após o casamento, 
em 1896.

Na vida de João Damata Coelho, restaram Maria 
Elvira, a política e a folia a cada início de ano.



11/06/1892 A 29/06/1892

PARTIDO REPUBLICANO  
RIO-GRANDENSE (PRR)

3
José  

Domingues  
da Costa
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Por Stéfani Fontanive

João Damata 
Coelho

Domingúes 

Da Costa,  

o breve

D ono do mais curto mandato da histó-
ria de Porto Alegre, José Domingues 
da Costa ficou apenas 18 dias no po-
der. Em junho de 1892, quando José 
Antônio Correia da Câmara, o Visconde 
de Pelotas, assumiu o governo do 

Estado, a capital passou por um breve governo provisório 
– mudando também a presidência da Junta Municipal, que 
passaria ao seu mandatário menos longevo.

A primeira ação de Domingues da Costa foi realizar 
um balanço do caixa municipal e a leitura do relatório 
do último administrador, João Damata Coelho. Em pou-
co mais de duas semanas como presidente, foi o respon-
sável por dissolver a Junta Municipal, substituindo-a 
pelo Conselho Municipal. Em seguida, quando um novo 
administrador foi eleito para ficar à frente desse órgão 
(ocupando, na prática, o cargo equivalente ao de pre-
feito), José Domingues da Costa encerrou seus 18 dias 
e mergulhou em um ostracismo do qual não saiu mais.

Ainda hoje, é muito difícil encontrar qualquer in-
formação sobre a vida do terceiro mandatário porto-
-alegrense que vá além dos poucos dias em que ficou 
no poder. O Matinal procurou diferentes instituições 
responsáveis por conservar a história e a memória da 
capital em busca de mais detalhes sobre Domingues da 
Costa, sem sucesso: o Arquivo Histórico de Porto Alegre 
Moysés Vellinho, o Museu de Porto Alegre Joaquim 

José Domingues da Costa
11/06/1892 A 29/06/1892

PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE (PRR)
3
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Felizardo, o Gabinete da Prefeitura e a Secretaria 
Municipal da Cultura afirmaram não possuir informa-
ções biográficas sobre Domingues da Costa. Em um dos 
casos, o órgão contatado chegou a sugerir que a repor-
tagem consultasse o Google para tentar encontrar os da-
dos que ela própria não conserva.

Tampouco os historiadores dedicados à cidade pu-
deram localizar dados mais precisos em suas pesquisas. 
Margaret Marchiori Bakos, autora de Porto Alegre e 
seus eternos intendentes; Sérgio da Costa Franco, d’O 
Guia Histórico de Porto Alegre e Antônio Augusto dos 
Santos, autor de Prefeitos de Porto Alegre: cotidiano e 
administração da capital gaúcha entre 1889 e 2012: 
nenhum deles havia encontrado detalhes além dos pre-
sentes nos anais da Prefeitura e nas atas da Câmara, 
cujas informações mais relevantes você já leu acima.

Acredita-se que a Rua Costa, no bairro Menino Deus, 
seja nomeada em sua homenagem, mas mesmo sobre 
isso não há clareza: presente na planta da prefeitura 
desde 1888, é possível que ela faça referência ao pai do 
administrador, Manoel Domingues da Costa, tesoureiro 
da associação que auxiliou no início da construção do 
Theatro São Pedro.



4

29/06/1892 A 12/10/1892

PARTIDO REPUBLICANO  
RIO-GRANDENSE (PRR)

Domingos  
de Souza  

Brito
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Por Stéfani Fontanive

o vereaDor 

qúe búrlava 

as leis

N as atas da Câmara de Porto Alegre, 
há um pedido: fora feito um abai-
xo-assinado para que um retrato do 
capitão Domingos de Souza Brito 
fosse pendurado na sala de honra.

A razão para o abaixo-assina-
do não consta nos anais, mas se sabe que Domingos 
foi vice-presidente da Câmara e, nessa condição, res-
ponsável por liderar a arrecadação de fundos para a 
instalação de um chafariz na Praça Conde D’Eu, atu-
al XV de Novembro, como conta Augusto Mayer dos 
Santos no livro Prefeitos de Porto Alegre: Cotidiano e 
administração da capital gaúcha entre 1889 e 2012. 
Instalado em 1884, o chafariz atualmente se encontra 
na Redenção.

Era também um importante comerciante na cidade 
e, com o seu poder no município, ajudava os colegas 
a burlarem uma lei: em Porto Alegre era proibido que 
os comércios abrissem aos domingos. Souza protegia 
os colegas que queriam desrespeitar o dia de descanso 
e dificultava a ação dos fiscais municipais. Ainda em 
1884, seria um dos signatários da libertação dos escra-
vos em Porto Alegre, cinco anos antes da abolição em 
nível nacional.

Oito anos mais tarde, já na República e como che-
fe da cidade, Domingos de Souza Brito assumiu a 

Domingos de Souza Brito
29/06/1892 A 12/10/1892

PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE (PRR)
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http://www2.portoalegre.rs.gov.br/vivaocentro/default.php?reg=11&p_secao=118
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função de transformar o cargo de administrador em 
Intendente, e foi o responsável por aprovar o Projeto 
do Regimento Provisório para o Conselho Municipal 
e o Projeto de Lei Orgânica do Município. Também 
mudou o nome da Rua da Floresta para Cristóvão 
Colombo em homenagem ao quarto centenário da che-
gada europeia na América, celebrado justamente em 
seu último dia de mandato. A mudança só foi promul-
gada pelo seu sucessor.

Quando o primeiro intendente foi eleito, Souza 
largou o cargo, mas continuou dedicando-se ao mu-
nicípio. Trabalhou como incorporador da Companhia 
Rural e Colonizadora, responsável pela expansão da ci-
dade cada vez mais ao sul, com os bairros Teresópolis 
e Glória.
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o intenDente 

Da 

mobiliDaDe

A pós três anos em que o título do ad-
ministrador da capital porto-alegren-
se era  o de “presidente” da Junta 
Municipal e, posteriormente, do 
Conselho Municipal, foi criado um 
novo cargo. Em 1892, o mandatário 

da cidade passou a ser chamado de intendente e o primei-
ro a adotar a nova nomenclatura foi Alfredo Augusto de 
Azevedo, que assumiu por indicação do governador (en-
tão chamado “presidente” do Estado) Júlio de Castilhos.

Empossado no dia 12 de outubro, Azevedo promul-
gou a primeira Lei Orgânica do Município, que havia 
sido discutida e aprovada pelo administrador provisó-
rio que o antecedeu, Domingos de Souza Brito. A lei de-
finia as funções do Conselho Municipal, do intendente, 
de seu vice e dos demais subordinados. Responsáveis 
por “dirigir, fiscalizar e defender os interesses do mu-
nicípio”, a partir dali os intendentes deveriam ser elei-
tos para mandatos de pelo menos quatro anos, embora 
o período nem sempre fosse respeitado. Uma inovação 
em uma cidade que, até então, nunca havia visto um 
governante passar dois anos inteiros na administração. 
Em seu momento, Azevedo se tornaria o mais longevo 
governante de Porto Alegre – três anos e dois meses –, 
recorde que logo seria superado.

Tão logo tomou posse, o intendente determinou 
como medidas urgentes a reparação e construção de 

Por Stéfani Fontanive

Domingos de 
Souza Brito

5 Alfredo Augusto de Azevedo
12/10/1892 A 03/01/1896
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estradas, pontes e calçamentos. Muito antes de os au-
tomóveis povoarem as ruas da capital, Azevedo foi uma 
espécie de pioneiro da mobilidade: foi em seu gover-
no que o calçamento de vias como a Independência e 
a Voluntários da Pátria começou, além de uma série 
de desapropriações para abrir novos caminhos pela ci-
dade. Também foi o responsável pelo loteamento dos 
bairros Glória e Medianeira e pelo aterramento parcial 
da Rua Teixeira de Freitas, também na zona sul.

Para melhorar a mobilidade urbana, Azevedo proi-
biu as carretas de boi de circularem dentro de Porto 
Alegre, criando um paradouro oficial: o campo da 
Redenção. Autorizou a Carris, empresa de transporte 
público do município criada em 1872, que já existia ha-
via vinte anos, a implantar duas novas linhas de bonde, 
no que hoje são os bairros Independência e Floresta. 
Seu governo organizou não apenas as ruas, mas tam-
bém seus prédios, por meio da criação do Código de 
Posturas Municipais, e dividiu a cidade em “distritos”. 
À área central foi dada a condição de Primeiro Distrito. 
Estabeleceu ainda a Guarda Municipal e criou o cargo 
de Inspetor de Higiene Municipal, para ajudar no sa-
neamento da cidade.

O período de Alfredo Augusto de Azevedo foi mar-
cado por um bom relacionamento com o Conselho 
Municipal, constantemente enviando relatórios do an-
damento do município e discutindo obras a serem fei-
tas na cidade. No entanto, a relação foi menos amigável 
com a presidência do Estado. Como seus antecessores, 
Alfredo reclamou da excessiva influência vinda do go-
verno estadual: em novembro de 1895, Azevedo en-
viou um ofício questionando sobre a construção de um 
quartel da Brigada Militar sem o seu consentimento. 
Um mês depois, exonerou-se em caráter irrevogável.

A versão do intendente revoltado viria em 7 de ja-
neiro de 1896, em um texto publicado pelo jornal A 
Federação sob o título “A Verdade”: afirmou ter aban-
donado o cargo pelas constantes interferências do go-
verno do Rio Grande do Sul sobre a administração mu-
nicipal, que o impossibilitavam de trabalhar e servir à 
causa pública.

Indignado, Azevedo largou não só a Intendência, mas 
a política como um todo. Foi trabalhar na Companhia 
Fiat Lux, responsável pela eletricidade em Porto Alegre.
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Por Stéfani Fontanive

o homem 

qúe abriú 

Caminho 

para as 

eleiCoes

O mandato de João Luís de Farias Santos, 
o segundo intendente de Porto Alegre 
(e sexto mandatário no geral), começa 
de forma misteriosa. Não há registros 
de quando, onde ou por que ele assu-
miu. Não está nas atas da história da 

Câmara da cidade, presente no site do Arquivo Histórico. 
Não está nos anais do Conselho Municipal. Não há corres-
pondência que sobreviveu ao tempo, pelo menos no que 
diz respeito a materiais disponíveis para consulta pública.

Só se sabe de uma coisa: foi indicado por Júlio de 
Castilhos, como costumava acontecer na época, após as 
brigas do presidente do Estado (nomenclatura da épo-
ca para o governador) com o antigo intendente, Alfredo 
Augusto de Azevedo. Ficou nove meses no poder e, se 
teve pouco tempo para cometer grandes realizações, tam-
bém não chegou a desagradar: sua gestão seria distingui-
da com Voto de Louvor pela Câmara Municipal.

Antes de se dedicar à administração do município, 
foi professor público, formou-se na Escola Politécnica 

6 03/01/1896 A 15/10/1896
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do Rio de Janeiro e trabalhou como engenheiro em 
Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, entre 1887 e 
1889. Sua formação o levaria à função de subdiretor da 
Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Já na intendência de Porto Alegre, com o poder ainda 
limitado que marcou os mandatários do fim do século 
19, Farias Santos continuou a tendência de se dedicar 
às ruas da cidade. Ao contrário de seu antecessor, mui-
to marcado pela reforma das vias públicas e a abertura 
de novas, seu maior legado seria no que diz respeito ao 
“batismo” dos logradouros: foi em sua gestão que se 
proibiram as homenagens a pessoas vivas.

Dedicado aos mortos, Farias Santos foi o responsá-
vel por oficializar o nome de ruas importantes, como 
a Gonçalves Dias e a Vasco da Gama. Também trocou 
o nome da antiga rua de Caxias para José de Alencar: 
a referência ao escritor cearense era um agradecimen-
to por transmitir a cultura rio-grandense ao resto do 
Brasil no livro O Gaúcho, de 1870.

Farias Santos construiu sobre a herança adminis-
trativa de seu antecessor: aumentou a divisão da cida-
de, que passou de seis para oito distritos, e concedeu 
a permissão para duas novas linhas de bondes. 

Mas, como Alfredo Augusto de Azevedo havia sa-
ído do cargo sem muitos amigos, nem todos os seus 
feitos foram mantidos: o novo intendente iniciou o 
processo de substituição da Guarda Municipal criada 
por Azevedo, dando início à Polícia Administrativa. 
Formalmente extinta no governo seguinte, a Guarda 
Municipal levaria trinta anos para ressurgir. A justifi-
cativa da época era que se tratava de uma instituição 
ineficiente, com má reputação, sendo constantemente 
criticada e ridicularizada.

A maior contribuição de Farias Santos, porém, foi 
a preparação do terreno para o que viria depois: a or-
ganização das primeiras eleições de Porto Alegre, ain-
da que com uma pequena e restrita participação, em 
1896. Nelas, José Montaury seria eleito pela primeira 
vez (mas não assumiria de imediato), a caminho de 
se tornar o mandatário que mais tempo governaria a 
capital até hoje.

Após deixar o cargo, João Luís de Farias Santos as-
sumiu a direção-geral da Secretaria de Obras Públicas 
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do Estado, retornou ao magistério e se dedicou es-
pecialmente à religião. Que, no seu caso, era pouco 
tradicional, ainda que bastante seguida pelos repu-
blicanos brasileiros da época: Farias Santos era um 
ardente entusiasta do Positivismo, dedicando o final 
da sua vida à divulgação do Catecismo Positivista, de 
Augusto Comte, e ao ensino de sua doutrina. Seus es-
critos e discursos continuam arquivados no Templo 
Positivista de Porto Alegre, localizado na Rua João 
Pessoa, e considerado o único ainda ativo no mundo.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1706603-porto-alegre-tem-unico-templo-ativo-de-igreja-da-ciencia.shtml
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Por Stéfani Fontanive

José Domingues 
da Costa

CinCo meses 

a espera De 

montaúry

E m 1896, Porto Alegre pôde votar, pela 
primeira vez, para definir o novo man-
datário do município. José Montaury 
foi eleito, mas não assumiu de imedia-
to: enviou um comunicado ao Conselho 
Municipal dizendo que não poderia 

tomar posse na data prevista. Cherubin Febeliano da 
Costa, então, foi a escolha do próprio Conselho para as-
sumir a intendência interina. 

Antes de ter seu mandatário mais longo em Montaury, 
que permaneceria no cargo por mais de 27 anos, a capital 
ainda teve um último mandato-tampão de menos de um 
ano, o segundo depois de Domingues da Costa. O interino 
Cherubin passaria exatamente cinco meses no poder.

Major da Guarda Nacional e posteriormente eleva-
do a coronel em reconhecimento à lealdade ao Partido 
Republicano, Cherubin também trabalhou como pro-
fessor antes de entrar na política, lecionando na Escola 
Militar e na Escola de Engenharia de Porto Alegre. Último 
dos mandatários relativamente obscuros que se sucede-
ram no comando da cidade no final do século 19, seu nome 
aparece grafado de forma divergente nos jornais do perío-
do: Cherubim e Querubim eram algumas das alternativas, 
mas sua assinatura confirma – Cherubin, com “ch” e “n”.

Nos poucos meses em que governou, limitou-se a con-
tinuar o projeto da gestão anterior, de criação de uma 

7 15/10/1896 A 15/03/1897
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https://matinal.news/prefeito-da-semana-a-historia-dos-mandatarios-da-capital-gaucha/
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planta da cidade e uma nova regulamentação para preve-
nir incêndios: restringiu a venda de pólvora e querosene 
e projetou depósitos para materiais inflamáveis. Instituiu 
a cobrança do imposto territorial e, dentro do espírito dos 
antecessores, também investiu na recuperação de estra-
das e pontes. 

O curto tempo que ficou no poder, sem grandes reali-
zações, incluiu a organização dos festejos pelo oitavo ani-
versário da Proclamação da República, que coincidiu com 
seu primeiro mês no cargo.

Amigo do então presidente do Estado, Júlio de 
Castilhos, Cherubin trocou diversas cartas com o gover-
nante. Em uma delas, após uma viagem de Castilhos, che-
gou a afirmar que “com o coração transbordando de jubi-
lo tive hontem o prazer de abraçar o meu carissimo Chefe 
e Amigo, cuja auzencia desta capital foi para mim de uma 
duração eterna” (manteve-se a grafia original).

Como costumava ocorrer na época, antes e depois do 
cargo, Cherubin exerceu muitas funções fora da política. 
Antes de chegar a Porto Alegre, havia sido jornalista e  
comandado o jornal republicano Gazeta de Piracicaba. 
Depois de encerrar seu mandato, seria diretor do Colégio 
Estadual Júlio de Castilhos, na época chamado de Gimnasio 
do Rio Grande do Sul, e também foi chefe de polícia.

Um de seus filhos, Fernando de Sousa Costa, seguiu 
os passos do pai na política: com a família tendo raízes 
no estado de São Paulo, Fernando seria eleito prefeito 
de Pirassununga, em 1912. Anos mais tarde, o filho de 
Cherubin seria o primeiro ministro de Agricultura de 
Getúlio Vargas durante o Estado Novo, cargo em que per-
maneceu até 1941.

http://wiki.ihgp.org.br/COSTA,_Querubim_(Cherubim)_Febeliano_da,_coronel
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Por Juliana Coin

José Montaury de  
Aguiar Leitão

Cherubin 
Febeliano da Costa

o eterno 

intenDente

E m 28 de setembro de 1896 foi realizada 
a primeira eleição municipal em Porto 
Alegre. Começou cheia de restrições: 
mulheres não votavam, homens só o fa-
ziam se fossem maiores de 21 anos, o 
voto era aberto e com fiscais escolhidos 

a dedo. O resultado foi que, dos cerca de 64 mil habitan-
tes da cidade na época, menos de 10% tiveram a chance 
de escolher seu representante. “Escolher”, aliás, talvez 
nem seja o verbo correto: afinal, o vencedor concorreu 
sozinho. Isso também explica o baixo comparecimento 
dos cidadãos: dos 5,7 mil eleitores aptos, só 2.418 foram 
às urnas ratificar o candidato único.

José Montaury de Aguiar Leitão venceu, mas não 
assumiu imediatamente. Após Cherubin Febeliano da 
Costa exercer um mandato-tampão de cinco meses em 
seu lugar, o novo intendente tomou posse em 15 de mar-
ço de 1897. Como intendente de Porto Alegre, Montaury 
ficou “apenas” sete mandatos seguidos, completando 27 
anos no cargo. “Apenas” pois, provavelmente, seguiria 
por outros anos mais se a oposição não tivesse pegado 
em armas para acabar com o continuísmo que vigorava 
no estado e na capital.

Ele se tornou, assim, o primeiro “prefeito” da cidade a 
ser reeleito, e também o mandatário mais longevo da his-
tória de Porto Alegre: nenhum dos seus antecessores havia 
ficado muito mais do que três anos no poder (boa parte 
deles sequer completou um ano no cargo), e ninguém que 
veio depois chegaria a dez. Ganhou a alcunha de “eterno in-
tendente”, que dá título ao livro da historiadora Margaret 
Marchiori Bakos sobre a capital daquela época.

8 José Montaury de Aguiar Leitão
15/03/1897 A 15/10/1924
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Alfredo Augusto 
de Azevedo

Engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, o carioca veio a trabalho para o Rio Grande do 
Sul, atuando como funcionário da Comissão de Terras 
e Estabelecimento de Imigrantes no Estado. Depois 
da Proclamação da República, em 15 de novembro de 
1889, passou a exercer a chefia da Comissão de Terras e 
Colonização das antigas colônias de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Alfredo Chaves, atual Veranópolis.

Foi chamado por Júlio de Castilhos, presiden-
te do Rio Grande do Sul à época, para concorrer à 
Intendência de Porto Alegre. Montaury foi o primeiro 
“prefeito” a governar dentro da primeira Lei Orgânica 
Municipal, de 1892, promulgada durante o governo 
de Alfredo Augusto de Azevedo. A lei estabelecia o 
território do município, divisão em distritos e comis-
sariados, suas rendas, taxas e atribuições.

Em 1902, fez ajustes na Lei Orgânica, introduzin-
do critérios rigorosos para preenchimento de cargos 
como o de vice-intendente. Indo contra um nepotismo 
comum na época, a lei estabelecia que o candidato à 
vaga não podia pertencer à família do intendente até 
o décimo grau de parentesco.

Com a morte de Júlio de Castilhos em 1903, Borges de 
Medeiros, também do Partido Republicano Rio-Grandense 
(PRR), passa ser a principal voz a indicar o intendente nas 
eleições municipais seguintes. Margaret Machiori Bakos, 
em Porto Alegre e seus eternos intendentes, explica um dos 
possíveis motivos para o tempo prolongado de Montaury 
no poder: “uma das facetas foi a capacidade de adminis-
trar o município às claras, de minorar as condições de vida 
dos pobres e de refrear a ganância dos capitalistas”.

Montaury seria reeleito em 1900, 1904, 1908, 1912, 
1916 e 1920, concorrendo sem adversários em qua-
tro delas – e vencendo com sobras nas outras duas. 
Conforme o intendente eterno consolidava o seu po-
der, a incipiente oposição usava seus veículos de im-
prensa para criticá-lo: era atacado por ser solteiro, ter 
nascido no Rio de Janeiro e não possuir residência 
própria em solo gaúcho. Seu governo também convi-
via com acusações de pagar salários exorbitantes aos 
funcionários municipais e de fraudar os orçamentos 
de Porto Alegre.

Montaury não era afeito às mudanças, sendo consi-
derado um conservador. Mas, com quase três décadas 
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no cargo, não pôde evitar ser carregado pelo progres-
so: assim, seu governo conviveu com grandes alte-
rações na mobilidade urbana e estrutural da cidade, 
guiando a capital na entrada para o século 20. Ele im-
plementou a rede de esgotos cloacais dentro do perí-
metro Ramiro Barcelos-Venâncio Aires-João Alfredo. 
Ao término de sua administração, 10.654 imóveis da 
cidade estavam ligados à rede de esgoto.

Na crise da Gripe Espanhola de 1918, sob ordens de 
Borges de Medeiros, ajudou a coordenar a divisão da 
cidade em “quarteirões sanitários” para atendimento 
emergencial da população. A descentralização do ser-
viço, antes concentrado em hospitais, é vista como um 
embrião da futura divisão em postos de saúde.

Também foram feitos incrementos importantes 
na rede elétrica. Em 1906,  a Intendência Municipal 
contratou a exploração dos serviços de tração elétri-
ca da Companhia Força e Luz Porto-Alegrense (CFL). 
O avanço da eletricidade substituiu gradualmente os 
antigos bondes de tração animal e levou à expansão 
dos trilhos: em outubro de 1908, a rede de bondes 
elétricos já se espraiava por 30 quilômetros, conec-
tando o Centro a bairros como Menino Deus, Glória, 
Teresópolis e Partenon, com 38 carros-motores circu-
lando pela cidade.

O governo de Montaury também ampliou a anti-
ga Travessa Paysandu, atual Rua Caldas Júnior, que 
se tornou um marco da imprensa gaúcha: na esqui-
na com a Rua dos Andradas, funcionou, a partir de 
1922, a sede do jornal A Federação, prédio que rece-
beu posteriormente o Diário Oficial do Estado e onde 
fica o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa 
hoje. Nesse mesmo ano, Montaury foi homenageado 
em uma moeda comemorativa pelos cem anos da ele-
vação de Porto Alegre à condição de cidade.

Mas, apesar das reeleições e autocongratulações, 
o longo “reinado” do PRR sobre os gaúchos e porto-
-alegrenses começou a incomodar. Os republicanos 
haviam dominado o Estado e a capital desde o fim 
do Império, gerando uma oposição cada vez mais 
ferrenha que culminou com o conflito armado entre 
“maragatos” e “chimangos” em 1923. No fim daquele 
ano, em 14 de dezembro, o Pacto de Pedras Altas pôs 
fim à “Revolução de 23”, depois de 11 meses de luta. 
Uma das consequências imediatas da guerra foi o fim 

https://matinal.news/porto-alegre-com-gripe-espanhola-ruas-vazias-enterros-sem-velorio-e-canja-de-galinha/
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do continuísmo sem limites: Montaury e Borges de 
Medeiros não poderiam se reeleger na próxima opor-
tunidade que tivessem.

No Estado, Borges de Medeiros ainda governaria 
até 1928, abrindo caminho para Getúlio Vargas. No 
caso de Montaury, a “eternidade” de sua intendência 
encontrou fim quase imediato: em 1924, após sete 
pleitos bem-sucedidos, ele não pôde tentar permane-
cer no poder, depois de uma reforma na Constituição 
Estadual e nas Leis Orgânicas Municipais. Ainda as-
sim, o domínio republicano na capital teria uma so-
brevida: seus dois sucessores (Otávio Rocha e Alberto 
Bins) também seriam do PRR, que governaria Porto 
Alegre por outros 13 anos.

Pouco se sabe sobre a vida de José Montaury de-
pois de deixar o cargo, apenas que trabalhou como 
engenheiro em empresas privadas. Em sua Pequena 
História de Porto Alegre, Walter Spalding sustenta 
que o intendente levou uma vida humilde até a mor-
te, em 1939. Montaury, diz Spalding, morreu “pobre 
e modestamente”, bem longe das ondas cariocas e da 
areia clara do seu Rio de Janeiro natal. Sem herdeiros 
imediatos, partiu deixando somente os vencimentos 
do último mês: 400 mil réis, um valor inferior a dois 
salários mínimos da época.



PARTIDO REPUBLICANO  
RIO-GRANDENSE (PRR)

14/10/1924 A 26/02/1928

Otávio  
Rocha

9
Fo

to
: A

ce
rv

o 
M

u
se

u
 J

oa
q

u
im

 F
el

iz
ar

d
o



44

Por Juliana Coin  
e Maurício Brum

Otávio Rocha

José Montaury de 
Aguiar Leitão

o granDe 

moDerni- 

zaDor

S e José Montaury, que ficou 27 anos no 
poder, foi muito mais carregado pelas 
mudanças de sua época do que um en-
tusiasta delas, seu sucessor ficou mar-
cado por uma postura radicalmente di-
ferente: Otávio Rocha, lembrado como 

o reformador que ajudou a dar a Porto Alegre uma cara 
mais próxima da atual, fez muito sem ter nem mesmo 
cumprido o seu primeiro mandato por completo.

Antes de assumir o município, Otávio Rocha foi secre-
tário da Fazenda, uma vez deputado estadual e outras três 
vezes deputado federal. Liderou as bancadas republica-
nas em quatro estados (Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de 
Janeiro e Pernambuco) e também foi atuante na impren-
sa, colaborando com o Diário Popular e A Federação. 
Natural de Pelotas, onde nasceu em 1877, o discípulo 
predileto de Borges de Medeiros – então presidente do 
Estado gaúcho – foi o escolhido para dar sequência ao 
domínio do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) 
sobre a capital após a “Revolução de 1923” impor fim aos 
mandatos potencialmente infinitos em todo o estado e 
impedindo Montaury de tentar uma sétima reeleição.

Engenheiro militar e oficial de estado-maior forma-
do na virada do século 19 para o 20, Otávio Rocha ser-
viu na guarnição do município de Rio Grande e tam-
bém trabalhou na Estrada de Ferro Rio Grande-Bagé 
antes de se mudar para a capital em 1905. Passou qua-
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tro anos lecionando na Escola Militar de Porto Alegre 
até ser eleito pela primeira vez a um cargo público. Já 
como deputado federal, ganhou destaque como um dos 
líderes da chamada “Reação Republicana” – uma pri-
meira tentativa de romper com a política do café-com-
-leite na Presidência da República: no pleito de 1922, 
buscando encerrar a alternância de mineiros e paulistas 
no poder, os republicanos do Rio Grande do Sul, do Rio 
de Janeiro e de alguns estados nordestinos apoiaram o 
nome do fluminense Nilo Peçanha, que acabou derro-
tado por Artur Bernardes, nascido em Minas Gerais.

Apesar de o pleito não ter dado certo nacionalmente, 
em Porto Alegre a força da “Reação” serviu para alçar 
Otávio Rocha à condição de candidato óbvio quando 
Montaury não pôde mais concorrer. Funcionou: em-
bora a oposição tivesse literalmente pegado em armas 
em 1923 para tentar interromper o domínio do PRR no 
Estado, que vinha desde a Proclamação da República, 
as eleições municipais de 1924 acabaram não sendo sua 
grande chance de finalmente governar a capital.

Otávio Rocha repetiu os bons desempenhos eleitorais 
de seu antecessor – fez 8 mil votos, contra 1,4 mil do co-
ronel Frederico Gomes da Silva, da Aliança Libertadora, o 
único opositor. Os adversários argumentavam que a elei-
ção de um novo mandatário do PRR só manteria os erros 
de Montaury, acusado de maquiar as contas públicas e 
esconder uma dívida que seria oito vezes maior do que o 
orçamento municipal da época. Apesar da crise, admiti-
da por Rocha, ele abriria os cofres públicos para seguir o 
lema republicano de “conservar melhorando”, propondo 
mudanças importantes – e higienistas – pela cidade.

Disposto a acabar com becos e vielas na região central 
da cidade, Otávio Rocha derrubou casarões e cortiços e 
alargou ruas para criar grandes avenidas, investindo ain-
da nas redes de eletricidade e saneamento. Eram tempos 
em que as capitais brasileiras queriam virar uma “Nova 
Paris”, em referência às reformas urbanísticas que a ca-
pital francesa fizera nos anos 1850 e 1860. Depois que 
o Rio de Janeiro derrubou seus próprios casebres para 
abrir alamedas e praças na gestão de Francisco Pereira 
Passos (1902-1906), o afã modernizador se espalhou 
para o resto do Brasil.

Em Porto Alegre, Otávio Rocha abriu as avenidas 
Borges de Medeiros e Mauá, e construiu a Hidráulica 
Moinhos de Vento e o primeiro Auditório Araújo Vianna, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MJJF-11-ParadaMilitar.jpg
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/08/otavio-rocha-o-homem-que-mudou-a-arquitetura-de-porto-alegre-no-inicio-do-seculo-20-cjyuiezpp019701pn282b7y8f.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/historia/a-paris-de-haussmann-o-artista-da-destruicao,21083ba2262ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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então uma concha acústica no local da atual Assembleia 
Legislativa. O Parque da Redenção, por sua vez, rece-
beu uma grande reforma de ajardinamento em 1927, 
perdendo definitivamente o aspecto de descampado das 
décadas anteriores. Durante grande parte do século 19, 
vale lembrar, a Redenção (então chamada Campo da 
Várzea) chegou a ser usada como pastagem para con-
centrar o gado que abastecia Porto Alegre.

Mas o legado mais evidente do intendente para a pai-
sagem da cidade é aquele que leva seu nome: foi em seu 
governo que o viaduto de cimento armado que dá passa-
gem para a Rua Duque de Caxias sobre a Avenida Borges 
de Medeiros começou a sair do papel. O colossal projeto 
de engenharia precisava vencer – pelo alto – os 21 me-
tros de largura da nova avenida que, além de passagens 
para os carros (Porto Alegre já tinha uma frota de 3 mil 
veículos), previa espaço para uma linha dupla de bondes. 
Foram demolidos 81 prédios, e a obra, na verdade, só foi 
concluída em 1932, quatro anos após a morte de Rocha. 
O pioneirismo do intendente, porém, ficou no nome: 
hoje, o Viaduto Otávio Rocha é patrimônio tombado 
da cidade, e permanece como o único de Porto Alegre  
pensado também para pedestres, com suas amplas  
escadarias de acesso.

Higienização no Centro

Ao mesmo tempo em que as grandes obras públicas 
modernizavam o aspecto da capital, no entanto, elas 
aumentavam a fratura socioeconômica, expulsando os 
mais pobres para os arrabaldes. A historiadora Vanessi 
Reis, em estudo sobre o intendente e seu mausoléu, co-
menta que essa medida ocorreu por influência do enge-
nheiro sanitarista Saturnino de Britto: “além de tornar 
a cidade ‘higienicamente’ habitável, também buscava 
saneá-la ‘moralmente’, com a expulsão dos pobres da 
área central, o que ali promoveu uma nova paisagem 
urbana”. Enquanto os menos afortunados vivessem no 
Centro, descreve Reis, as autoridades entendiam que se 
tratava de uma parte da cidade que se desenvolvia em 
meio a epidemias e “imoralidades” (devido aos corti-
ços), simbólica e literalmente “às escuras” (pela falta de 
iluminação pública).

Nem todas as reformas que Otávio Rocha desejou, 
porém, foram concluídas em seu mandato, a exemplo 
do próprio viaduto que tomou seu nome de emprésti-

https://matinal.news/viaduto-otavio-rocha-unico-pensado-tambem-para-pedestres-faz-87-anos/
https://matinal.news/municipio-avalia-ceder-viaduto-otavio-rocha-a-iniciativa-privada/
http://www.jornalja.com.br/arquivo/do-campo-da-varzea-ao-parque-farroupilha-redencao-completa-210-anos/
http://www.eeh2012.anpuh-rs.org.br/resources/anais/18/1341127735_ARQUIVO_MAUSOLEUOTAVIOROCHArevisado.pdf
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mo. Primeiro porque, se Porto Alegre já vinha mal das 
pernas financeiramente, tantas obras só aumentaram 
as dívidas: Otávio Rocha precisou criar impostos para 
cobrir os investimentos, com taxas sobre determinadas 
profissões, divertimentos, comércio, indústria, servi-
ços de coleta de lixo e até mesmo a aferição de pesos 
e medidas. E, em segundo lugar, porque o mandatário 
simplesmente não viveu para concluir seu mandato ou 
projetar alguma continuidade: em fins de fevereiro de 
1928, uma úlcera gástrica o vitimou prematuramente, 
aos 50 anos.

Caberia ao vice, Alberto Bins, a missão de lidar com 
as dívidas e inaugurar as várias obras inacabadas da 
frenética gestão Otávio Rocha.
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E les foram presidentes da Junta Muni-
cipal e, depois, intendentes. Embora 
seus cargos representassem o princi-
pal poder executivo de Porto Alegre 
desde o início da República, os pri-
meiros nove “prefeitos” da cidade 

não tiveram esse título oficialmente. Isso mudou com 
Alberto Bins: após assumir a Intendência da capital 
na sequência da morte de Otávio Rocha, em 1928, e 
conquistar um mandato próprio nas eleições daque-
le mesmo ano, ele estava no cargo quando Getúlio 
Vargas tomou a Presidência da República à força. Na 
sequência do golpe de 1930, Porto Alegre também teve 
uma mudança, pelo menos de títulos: a Lei Orgânica 
Municipal foi alterada e, entre outras novidades, o 
“intendente” passava a ser chamado de “prefeito” – e 
não mais eleito, mas nomeado.

Já na época do levante varguista, Alberto Bins mos-
trou-se solidário à “revolução” que derrubou o presi-
dente Washington Luís e impediu que Júlio Prestes 
passasse a governar o Brasil. Enviou um telegrama ao 
governo provisório de Vargas em que declarava seu 
“absoluto” e “incondicional” apoio à “grande obra de 
salvação da República”. O mandatário da capital tam-
bém entrou em contato com os governantes de outros 
municípios gaúchos e pediu que aguardassem instru-
ções. O próprio Bins deixaria temporariamente o po-
der na prática, em meio à reorganização política que 
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colocou Flores da Cunha como interventor de Vargas 
no Rio Grande do Sul e extinguiu as intendências. 
Finalmente, após breve hiato, o antes intendente foi 
reconduzido ao cargo como o primeiro prefeito a os-
tentar de fato essa nomenclatura em Porto Alegre.

Nascido em 1869, Alberto Bins fez carreira no meio 
industrial, após estudar na Alemanha, terra de seu 
pai. Na capital, tornou-se diretor e depois proprietário 
da fábrica Berta, que desenvolvia cofres para bancos, 
camas, fechaduras e fogões, entre outros equipamen-
tos de ferro. Empresário de sucesso, importou maqui-
nário da Europa, expandiu seus pavilhões e elevou a 
pequena companhia à condição de maior metalúrgica 
do estado nos anos 1910. Usou a fortuna para inves-
tir no campo, onde ajudou a fundar o que viria a ser 
o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga) e também 
colocou dinheiro na inovação. Os contatos com a co-
munidade alemã o aproximaram de Otto Ernst Meyer 
e, em 1926, já como vice-intendente de Porto Alegre, 
Bins foi um dos financiadores do ambicioso projeto de 
Meyer – a compra dos primeiros aviões do que viria a 
ser a Viação Aérea Rio-Grandense, a Varig.

Da política, Alberto Bins aproximou-se desde o berço. 
Seu pai era amigo de Júlio de Castilhos, o que o conec-
tou com o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR). 
Essa aproximação também lhe rendeu o título de Major 
da Guarda Nacional, mesmo sem ter participado de ati-
vidades militares. Após integrar o Conselho Municipal e 
se reeleger para quatro mandatos como deputado esta-
dual, foi vice de Otávio Rocha no governo da cidade e as-
cendeu imediatamente quando seu antecessor faleceu. 
A escolha por Bins, além da militância política, devia-se 
à boa fama construída no mundo dos negócios: em uma 
Porto Alegre que se modificava rapidamente e convivia 
com dificuldades orçamentárias para manter tantos pro-
jetos em andamento, alguém com tino para a gerenciar 
uma empresa parecia um bom nome para sustentar uma 
campanha a um cargo na administração pública.

Herdando uma série de obras inacabadas de Otávio 
Rocha, Alberto Bins dedicou-se a entregar o que estava 
em andamento e também deixou sua própria marca na 
paisagem da cidade. No primeiro ano de seu governo, 
começou a funcionar a Usina do Gasômetro, que por 
quase meio século abasteceria a rede elétrica da cidade, 
queimando carvão e, mais tarde, óleo. No ano final do 
mandato Bins ela ganharia um acréscimo que se con-

https://matinal.news/prefeitura-oferece-versoes-contraditorias-sobre-reabertura-e-gestao-da-usina-do-gasometro/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2014/08/Ha-40-anos-Usina-do-Gasometro-era-desativada-em-Porto-Alegre-4576829.html
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2017/01/a-deslumbrante-historia-da-varig-9102434.html
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verteria em um dos mais conhecidos cartões-postais da 
cidade: a chaminé de 117 metros, erguida após várias 
reclamações sobre a fuligem depositada pela termoelé-
trica sobre o Centro.

Outro legado que se perpetua ainda hoje está no 
nome de um dos mais famosos parques da cidade: em 
1935, Bins coordenou a realização da Exposição do 
Centenário da Revolução Farroupilha que, ao longo de 
quase quatro meses, recebeu cerca de um milhão de vi-
sitantes para conhecer as inovações tecnológicas tra-
zidas por expositores de sete estados e quatro países. 
Considerada um marco dessa época de acelerado de-
senvolvimento na capital, a exposição também mudou 
o nome do local que a sediava: o Parque da Redenção 
passou a ser chamado Parque Farroupilha, alcunha 
que também batizaria o bairro onde ele se encontra. 
Já o próprio Alberto Bins daria nome à antiga Rua São 
Rafael, no Centro Histórico, em uma homenagem ocor-
rida ainda em seu governo, em 1936, por ter concluído 
seu traçado e transformado-a em avenida.

Contrastando com a pujança exibida pelas grandes 
obras e festividades públicas, porém, os bairros ope-
rários de Porto Alegre seguiam na penúria. Tentando 
solucionar os problemas sociais que se acumulavam 
após a crise de 1929, que também teve efeitos no Brasil, 
o governo Bins desenvolveu a “Bolsa de Trabalho” em 
1934 e institucionalizou a doação de alimentos, com 
cozinhas populares servindo refeições aos desempre-
gados e a locação de casas populares de acordo com a 
renda e o número de integrantes de cada família.

Iniciou ainda obras de saneamento na zona norte da 
capital e os estudos para a criação de vilas operárias, 
próximas às áreas industriais e com praças e escolas 
acessíveis à população. Seu governo não conseguiu levar 
o projeto adiante da forma sonhada, e o próprio Alberto 
Bins admitiu que seu planejamento rendera apenas um 
aglomerado sem conforto e com “perigos sem conta”. 
Mas a necessidade de Porto Alegre por espaços assim 
permaneceu – e as ideias, meia década após Bins deixar 
o cargo, seriam incorporadas em grandes projetos habi-
tacionais como a futura Vila do IAPI, construída entre 
1942 e 1954.

Como vinha se tornando habitual, porém, as di-
ficuldades de cobrir os gastos municipais se torna-
ram um fardo pesado para Bins. Pessimista quanto 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2020/02/a-historia-do-iapi-uma-cidade-jardim-que-parece-congelada-nos-anos-1950-ck6v9b06g0iro01mvdbgh69xk.html
https://www.encontro2018.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1529873270_ARQUIVO_eventouff.pdf
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ao futuro, escreveu em novembro de 1937 uma carta 
a Getúlio Vargas, solicitando o afastamento da vida 
pública. Para muitos antigos republicanos gaúchos, 
seguindo o pensamento do ex-governador Borges de 
Medeiros, Vargas havia sido o “coveiro” do Partido 
Republicano – o golpe do Estado Novo, que extinguiu 
as siglas políticas existentes, fora o ato final para aca-
bar com a influência do partido que havia governado 
o Rio Grande do Sul e a capital de forma ininterrupta 
desde os anos 1890.

Alberto Bins, que apoiou o levante em 1930, já esta-
va desiludido sete anos mais tarde. Ainda assim, para 
não se indispor, sua carta de renúncia dirigida ao pre-
sidente diz que Vargas havia escolhido um caminho 
que era “o único compatível com o nosso meio, onde a 
má política tem conduzido à desagregação das forças 
vivas da nação”. Os elogios, porém, não o pouparam 
da perseguição pessoal por parte dos seus sucessores. 
Já com 68 anos ao deixar a prefeitura, Alberto Bins vi-
veria outras duas décadas, falecendo apenas em 1957, 
mas já sem o espaço de antes na política.
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C om a saída de Alberto Bins da adminis-
tração pública às vésperas da instaura-
ção do Estado Novo, José Loureiro da 
Silva foi nomeado para o cargo. Porto-
alegrense, seguiu um caminho clássico 
para os que tinham sua condição social 

naquela época: estudou no Colégio Júlio de Castilhos e 
graduou-se em Direito na Faculdade de Porto Alegre. 
Nascido em 19 de março de 1902, Loureiro esteve duas 
vezes no comando da cidade: de 1937 a 1943 e de 1960 a 
1964 – ele é o prefeito com os mandatos mais espaçados, 
com longos 17 anos de intervalo entre uma gestão e ou-
tra. Neste capítulo, o Matinal sua primeira passagem 
pela administração pública municipal.

Prefeito de cinco municípios gaúchos ao longo da 
vida – governou Alegrete, Garibaldi, Taquara e Gravataí 
antes de assumir a capital –, Loureiro deu sequência às 
grandes obras públicas de sua cidade natal, que não pa-
rava de crescer. Em 1940, Porto Alegre ainda apresen-
tava graves problemas urbanísticos para uma população 
que chegava aos 272 mil habitantes. Com a nova pon-
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te da Azenha, a cidade aceleraria de vez o crescimento 
rumo à zona sul, fazendo com que bairros como Praia 
de Belas, Menino Deus e Tristeza, que já contavam com 
uma população numerosa, agora passassem também 
por um processo de urbanização. Por toda a cidade, no-
vas avenidas foram abertas, como a Farrapos, a Salgado 
Filho e a Jerônimo de Ornelas, enquanto a João Pessoa 
foi prolongada.

Loureiro se deparou não só com os desafios habitu-
ais de um prefeito de uma capital em rápido crescimen-
to: foi em sua gestão que uma das maiores calamidades 
naturais da história de Porto Alegre se abateu sobre 
a cidade. Em 1941, seu governo precisou lidar com a 
maior enchente já registrada na capital. Foram 22 dias 
de chuva incessante, com mais de 791 milímetros acu-
mulados – em menos de um mês, mais de metade da 
média anual despencou sobre a cidade. Cerca de 70 mil 
porto-alegrenses acabaram desabrigados e uma série 
de medidas começaram a ser estudadas para proteger 
a cidade de novas cheias. Embora elas só saíssem do 
papel nas décadas seguintes, foi sob a supervisão de 
Loureiro que a cidade passou a repensar sua relação 
com o Guaíba, projetando obras como a canalização do 
Arroio Dilúvio, que só viria nos anos 1950, e a constru-
ção de um gigantesco muro para represar as águas ao 
longo da avenida Mauá, obra que seria concluída ape-
nas em 1974.

Embora tivesse militado no Partido Republicano 
Liberal, Loureiro oficialmente governou sem partido, já 
que o Estado Novo extinguiu as siglas políticas no país. 
Nomeado por Vargas, foi o primeiro prefeito a inter-
romper o domínio do velho PRR, o Partido Republicano 
Rio-Grandense, que governou a cidade nos primeiros 
47 anos após o fim do Império. O mandato de Loureiro 
se empenhou em buscar um Plano Diretor “com a co-
laboração de todos os homens que convivem, têm inte-
ligência, cultura e amem sua cidade” para resolver os 
problemas da organização de Porto Alegre. A primeira 
tentativa veio com o chamado Plano Gladosch, que su-
geria a abertura de ruas radiais e perimetrais sem tratar 
a cidade como um conjunto maior. 

Insatisfeito, Loureiro então recorreu às ideias do urba-
nista Edvaldo Pereira Paiva, que elaborou o “Expediente 
Urbano de Porto Alegre”. Os levantamentos apontavam 
problemas críticos: uma população distribuída de forma 
desigual, um déficit de moradia e uma escassez de áreas 

https://www.sul21.com.br/em-destaque/2015/10/historias-e-fotos-da-maior-enchente-de-porto-alegre/
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José Loureiro da 
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verdes e saneamento básico. O “Expediente” só foi con-
cluído em 1942, penúltimo ano do governo de Loureiro, 
mas firmou as bases de um planejamento urbano que 
seria aplicado nas décadas seguintes, com definições 
mais claras para as áreas residenciais, comerciais e in-
dustriais da capital.

Entre as várias etapas e ações sugeridas para estudo 
apareciam o sistema viário, a restauração do centro da 
cidade, o saneamento dos “vales” para lidar melhor com 
as enchentes, a criação de mais parques – este, um pon-
to no qual seu governo se destacou em especial, quase 
quadruplicando as áreas verdes municipais, que passa-
ram de 211 mil metros quadrados em 1937 para mais de 
810 mil em 1941.

O governo de Loureiro da Silva também foi respon-
sável pelo debate que estabeleceu o ano de nascimento 
(hoje relativamente esquecido) de Porto Alegre: após 
grande discussão entre historiadores e autoridades, fir-
mou-se 5 de novembro de 1940 como a data dos festejos 
do bicentenário de colonização da capital, consideran-
do a data da chegada dos primeiros imigrantes por-
tugueses no século 18, com a instalação de Jerônimo 
de Ornelas Menezes e Vasconcelos, natural da Ilha da 
Madeira. Atualmente, no entanto, a data mais lem-
brada para comemorar o aniversário de Porto Alegre 
é outra: no final de 1971, às vésperas de um “novo bi-
centenário”, a Câmara Municipal optou por considerar 
como data de fundação o dia em que o então “Porto dos 
Casais” foi elevado à condição de freguesia, em 26 de 
março de 1772.

Ao contrário de seus antecessores, Loureiro viveria 
não apenas para ver os reflexos de seu governo, mas 
para administrar novamente a cidade em cima de seu 
próprio legado. Getúlio Vargas retirou sua nomeação 
como prefeito de Porto Alegre em 1943. Mas Loureiro 
da Silva, que assumiu o governo municipal após o gol-
pe do Estado Novo, voltaria a tempo de exercer outro 
mandato às vésperas de mais outro golpe em nível fede-
ral: ele será prefeito uma vez mais, entre 1960 e 1964.

 
O Matinal agradece à leitora Zita Possamai pela 
contribuição neste texto.
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https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/1971/360/3609/lei-ordinaria-n-3609-1971-consagra-como-data-de-fundacao-de-porto-alegre-o-dia-26-de-marco
https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/1940/22/229/decreto-n-229-1940-declara-feriado-o-dia-5-de-novembro-de-1940
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_secao=125
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a volta sem 

brilho Do 

Cla ao poDer

A ntônio Brochado da Rocha foi o pri-
meiro mandatário a dar continui-
dade a uma “dinastia” familiar na 
prefeitura de Porto Alegre: nascido 
na capital em 1907, ele era filho de 
Otávio Rocha, o nono prefeito da ci-

dade – que havia se notabilizado pelas grandes obras de 
modernização e acabou morrendo no cargo em 1928. 
Ao contrário do pai, porém, Brochado da Rocha seria 
mais lembrado pelo que fez fora da prefeitura do que 
no comando do município, que assumiu por nomeação 
durante o Estado Novo e governou por apenas 20 meses.

Formado pela Faculdade de Direito de Porto Alegre e 
também com uma carreira como professor de Português 
e História, ele havia exercido cargos como secretário de 
Educação e Cultura e, posteriormente, seria secretário 
da Fazenda do Estado. Ingressou na política como chefe 
de gabinete do pai e se aproximou do cargo máximo de 
Porto Alegre ao ser vice-prefeito da primeira gestão de 
Loureiro da Silva (1937-43).

Ao substituir o próprio Loureiro, Brochado limita-se 
a continuar os projetos do antecessor. Um dos seus le-
gados mais presentes foi a inversão nos nomes de duas 
ruas da cidade, rebatizando no fim de 1944 um dos lo-
gradouros mais conhecidos do Centro: em homenagem 
ao iminente cinquentenário do jornal Correio do Povo, a 
rua até então nomeada Paissandu, que passava em fren-

Por Juliana Coin

Antônio Brochado  
da Rocha

Otávio Rocha

José Loureiro da 
Silva – Parte I
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https://matinal.news/decreto-213-1944-pmpa-altera-o-nome-da-rua-caldas-junior/
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te à sede do jornal, passou a se chamar Caldas Júnior, 
nome do fundador do diário (e a antiga Caldas Júnior, 
no bairro Partenon, herdou o nome Paissandu).

Depois da prefeitura, Brochado da Rocha não de-
colou sua carreira política, perdendo eleições para o 
cargo de deputado federal em 1952 e para o Senado 
em 1960. Seu maior destaque, assim, acabaria sendo 
no mundo jurídico: primeiro no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) e, mais tarde, como ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU) indicado por Getúlio Vargas 
no último ano de vida deste. Lá, Brochado da Rocha pa-
receu finalmente encontrar sua vocação: permaneceria 
no TCU por 12 anos e, no meio do caminho, chegou a 
receber convite de Juscelino Kubitscheck para assumir 
o Ministério da Agricultura, mas recusou, preferindo 
permanecer onde estava.

Curiosamente, o Museu do TCU destaca Brochado da 
Rocha por uma anedota que o tornou único na história 
do órgão: o presidente menos longevo que o tribunal já 
teve. Ele assumiu em janeiro de 1960 e, um mês depois, 
renunciou, alegando que não conseguiria implementar 
as reformas que julgava necessárias para o órgão fun-
cionar adequadamente. Entre as medidas que defen-
dia, estava a criação de uma sede independente para o 
tribunal – um projeto que só se concretizaria em 1965, 
um ano antes da sua aposentadoria.

Antônio Brochado da Rocha viveria até os 88 anos, 
falecendo em Porto Alegre no penúltimo dia de 1995, 
sem deixar herdeiros.

https://www.google.com/maps/place/Rua+Paissandu+-+Partenon,+Porto+Alegre+-+RS,+90450-190/@-30.0613515,-51.198263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9519780dcffd64b3:0xd446a11d04f8e062!8m2!3d-30.0613515!4d-51.1960743


14/05/1945 A 06/11/1945

PARTIDO SOCIAL  
DEMOCRÁTICO (PSD)

13
Clóvis  

Pestana
Fo

to
: C

âm
ar

a/
D

iv
u

lg
aç

ão



61

Por Juliana Coin

Clóvis Pestana

úm homem 

De múitos 

talentos

A pós a gestão sem brilho de Antônio 
Brochado da Rocha, Clóvis Pestana 
foi o prefeito da vez. Em seis meses no 
cargo, teve um rumo semelhante ao do 
seu antecessor: ganharia muito mais 
destaque pela carreira política poste-

rior do que pelo período como administrador municipal. 
Isso porque Pestana, o 13º mandatário da Porto Alegre 
republicana, teve várias carreiras ao longo dos seus 96 
anos de vida: foi engenheiro, jurista, jogador de futebol e, 
já na política, deu sequência ao seu curto período na pre-
feitura com três décadas alternando cargos em gabinetes 
ministeriais e mandatos como deputado federal. 

Sua gestão à frente da capital foi breve, dando conti-
nuidade às transformações iniciadas pelos mandatários 
anteriores, especialmente àquelas sob o comando de 
Loureiro da Silva. A renovação vivida por Porto Alegre 
ganhava destaque em todo o Brasil. Em julho de 1945, 
o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, referia-se ao “pro-
gresso vertiginoso da capital gaúcha nos últimos anos” 
e elogiava o alcaide por se diferenciar da postura cos-
tumeira dos políticos: “ao contrário do que é habitual, 
o prefeito Clóvis Pestana não procura ofuscar a admi-
nistração de quem o antecedeu. Não tem meias pala-
vras para elogiar o trabalho desenvolvido pelo prefeito 
Loureiro da Silva e sua política governamental é uma 
confirmação dessa sua linha de conduta. Não desper-
diçar o que já foi feito, mas sim continuar do ponto em 

13 14/05/1945 A 06/11/1945
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http://memoria.bn.br/DocReader/348970_04/35046
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que foi deixado, para que se possa tirar o máximo par-
tido da situação”.

Clóvis Pestana considerava fundamental seguir os 
pontos do Plano Diretor legado por Loureiro. Eles pre-
viam, entre outras obras, a remodelação da Praça XV, 
a ampliação da Avenida Farrapos, a transferência do 
Jockey Club para o bairro Cristal e a reurbanização do 
Praia de Belas, com a construção da Avenida Beira-Rio. 
Grande parte desses projetos, embora almejados já em 
1945, só sairiam do papel nas décadas seguintes. E o 
próprio Clóvis Pestana, com 176 dias de prefeitura, não 
teria muito tempo para tirar os sonhos do papel en-
quanto ocupou o cargo máximo do município.

Antes de ser prefeito, ele havia se formado em 
engenharia civil no Rio de Janeiro e em direito, na 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Porto 
Alegre. Nos anos 20, seu histórico de atleta incluiu 
uma passagem jogando futebol com as cores do Sport 
Club Internacional e, em 1926, chegou a atuar ao lado 
do lendário Vicente Rao na única partida que este fez 
pelo Colorado – Rao, que tinha 18 anos, faria histó-
ria pelo lado vermelho de Porto Alegre fora de campo, 
criando a primeira torcida organizada do clube e tam-
bém suas escolinhas de futebol. Já Pestana, que tinha 
22, seguiria atuante nos bastidores muito depois de 
pendurar as chuteiras: ajudaria financeiramente na 
construção do velho Estádio dos Eucaliptos, maior 
campo da capital em sua época e que, em 1950, rece-
beria jogos da Copa do Mundo.

Mas o homem de tantas carreiras teve sua atuação 
mais duradoura lidando com o transporte, antes e 
depois da prefeitura. Nos sete anos anteriores ao seu 
período como prefeito, havia sido diretor técnico e di-
retor-geral do Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem, o DAER. E, após deixar a administra-
ção municipal, voltou à velha lida: o Brasil, então, 
vivia dias movimentados. Getúlio Vargas foi deposto 
em 29 de outubro de 1945, iniciando um efeito do-
minó que mudou governos estaduais e municipais in-
dicados nos anos anteriores do Estado Novo. Clóvis 
Pestana mudaria de função apenas nove dias depois: 
primeiro, para assumir a Secretaria de Obras Públicas 
do Rio Grande do Sul. E, em 1946, reeditando a fun-
ção em nível federal: foi o ministro de Viação e Obras 
Públicas (pasta que antecedeu o atual Ministério dos 
Transportes) de Eurico Gaspar Dutra, permanecendo 

https://internacional.com.br/noticias/conheca-a-historia-de-vicente-rao-torcedor-simbolo-da-essencia-popular-colorada-e-que-completaria-hoje-112-anos
https://legado.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=6751
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Em 1961

no cargo até 1950. Onze anos depois, voltaria e ocu-
par o ministério durante a curta presidência de Jânio 
Quadros, entre fevereiro e agosto de 1961.

Clóvis Pestana não conseguiu concluir, como prefeito 
de Porto Alegre, seus projetos de descentralizar o trans-
porte na capital. Mas daria, nacionalmente, contribui-
ções importantes a uma estrutura que depois perderia 
força nos anos de Juscelino Kubitscheck: as ferrovias. 
Sob seu ministério, foram concluídas a eletrificação da 
Estrada de Ferro Central do Brasil até Barra do Piraí 
(RJ) e da Santos-Jundiaí, além da ligação da rede que 
possibilitou tráfego do extremo-sul do país até Recife, 
e de dois terços da estrada de ferro entre o Mato Grosso 
e Santa Cruz de la Sierra. Até os anos 1970, alternou 
dias como ministro (dos Transportes e, mais tarde, do 
Tribunal de Contas da União) com períodos como de-
putado federal – após o golpe de 1964, que apoiou, tro-
caria o extinto PSD pela governista ARENA.
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aCaDemiCo 

na 

preFeitúra

S ão dias intensos em Porto Alegre. A ci-
dade cresce rapidamente e, junto com 
o desenvolvimento, vem uma série de 
problemas de urbanização. A mudança 
constante de prefeitos que marcou os 
anos 1940 tampouco ajuda que qual-

quer um deles deixe seu legado. O 14º mandatário da 
Porto Alegre republicana, por exemplo, ficaria pouco 
mais de três meses no cargo: governou por 107 dias 
entre novembro de 1945 e fevereiro do ano seguinte.

Com tão pouco tempo, Wolff fez um caminho seme-
lhante ao de outros governantes daquele período: deu 
continuidade a projetos anteriores e propôs soluções 
para o futuro que, no entanto, não pôde concluir e se 
destacou muito mais pela sua ação fora da prefeitura. 
Em meio a uma explosão demográfica e sofrendo com 
os efeitos econômicos da Segunda Guerra Mundial, en-
cerrada poucos meses antes, Porto Alegre tinha questões 
importantes por resolver em relação ao trabalhador mais 
pobre: faltava moradia popular e o transporte público era 
deficiente, questões que seguiriam preocupando tam-
bém os sucessores de Ivo Wolff até a virada da década.

O destaque maior de Wolff, um renomado pro-
fessor e engenheiro, seria alcançado na academia. 

Por Juliana Coin

Ivo Wolff

14 Ivo Wolff
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Mesmo nos curtos meses em que esteve prefeito, ele 
também acumulou o cargo de diretor da Faculdade de 
Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), entre 1945 e 1947, posição 
que voltaria a ocupar entre 1957 e 1960. Incentivador 
da pesquisa no estado, ele havia sido um dos nomes 
por trás da criação do Instituto Tecnológico do Estado 
do Rio Grande do Sul (ITERS), surgido em 1942 para 
ajudar a manter o ritmo da indústria em meio à crise 
da Guerra, que mais tarde se converteria na Cientec 
(Fundação de Ciência e Tecnologia).

Ivo Wolff também participaria da organização da 
Escola de Engenharia da PUCRS no final dos anos 1950, 
da qual foi o primeiro diretor, “imposto por sua capaci-
dade, por sua brilhante atuação científica e pela dedi-
cação à causa”, descreve Elvo Clemente em Pilares da 
PUCRS. Uma década mais tarde, Wolff ajudaria a orga-
nizar uma faculdade similar na Universidade Federal 
de Santa Catarina. Seria também, entre 1968 e 1976, 
vice-reitor e, depois, reitor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), observando em sua ges-
tão obras como a construção do Planetário, ajudando 
ainda a conduzir a reorganização interna promovida 
pela Reforma Universitária da ditadura militar.

Exaltado por sua longa atuação acadêmica, Wolff é 
um dos mandatários para quem a prefeitura foi uma 
passagem menor da biografia. Ao deixar o cargo, em 
1946, o sucessor Egídio Soares da Costa elogiou a bre-
ve gestão do engenheiro no Paço Municipal: “assu-
mindo o governo do Município em uma época difícil, 
te impuseste à admiração de todos e te tornaste um 
orgulho para teus colegas. Em todos os atos de tua 
administração foste sempre honesto, justo e sincero. 
Em todas as tuas atitudes resplandeceu sempre tua 
grande inteligência que uma modéstia ainda maior 
procura, em vão, ocultar”.

Ivo Wolff teve dois filhos de seu casamento com Adélia 
Borges Fortes, de quem ficou viúvo ainda nos anos 1960. 
Wolff faleceu em 27 de julho de 1986, aos 78 anos.

http://www.encontro2012.rj.anpuh.org/resources/anais/15/1338430408_ARQUIVO_AsbasesdaReformaUniversitariadaditaduramilitarnoBrasil.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362016000501371
https://www.yumpu.com/pt/document/read/12888570/um-ano-relevante-para-a-industria-quimica-sindiquim
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úm “preFeito 

Fantasma” 
reinaúgúra 

a politiCa 

partiDaria

S ucedendo a Ivo Wolff, o também en-
genheiro Egydio Soares da Costa (por 
vezes grafado Egídio) foi mais um dos 
prefeitos nomeados de Porto Alegre 
nos anos 1940, com mandatos curtos 
e por indicação do interventor federal 

no Estado. Ele seria o mandatário da cidade duran-
te a maior parte de 1946, ficando quase nove meses 
no cargo, mas, passados 74 anos, a sensação é de que 
a cidade não fez questão de guardar muitos registros 
sobre o seu 15º administrador: relatos sobre sua vida 
são escassos e, como se tornou uma regra nos manda-
tos curtos desse período, os registros sobre seu gover-
no giram em torno das ideias trazidas em seu discurso 
de posse e falam da dificuldade de lidar com a crise 
econômica do pós-Segunda Guerra e os planos para 
urbanizar uma cidade em rápido crescimento.

Egydio, que havia sido prefeito de Taquara entre 
1938 e 1942 e, posteriormente, subprefeito da capital 
(um cargo criado em 1892 e que responsabilizava o 
incumbente pela fiscalização de impostos, do tráfego, 

Por Juliana Coin

Ivo Wolff

15 21/02/1946 A 19/11/1946
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http://www.taquara.rs.gov.br/?titulo=Cidade&template=conteudo&categoria=835&codigoCategoria=835&idConteudo=2899&tipoConteudo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO
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José Loureiro da 
Silva – Parte I

da venda de alimentos e do comércio ambulante, en-
tre outros), demonstrou de imediato o seu interesse 
“em tratar dos problemas de remodelação da cidade, 
problemas urbanísticos que não podem parar. Não 
me afastarei das normas traçadas pelo Plano Diretor, 
cuja conclusão esperamos ver dentro em breve, estan-
do para tal fim a Diretoria Geral de Obras e Viação 
procedendo aos últimos estudos e coligindo os últi-
mos dados – com toda a urgência aos estudos para a 
execução do Plano Diretor na parte referente à Praia 
de Belas e a reurbanização do Menino Deus”.

Entre as prioridades do governo da época estava a 
retificação e canalização do Arroio Dilúvio, um projeto 
iniciado ainda nos tempos de Loureiro da Silva (1937 a 
1943), como resposta ao trauma da grande enchente de 
1941 – e que avançaria lentamente pelas duas décadas 
seguintes. Egydio Soares da Costa também reforçava a 
necessidade da construção de novas habitações, de in-
cremento do transporte público, de programas de ali-
mentação e da importância do tratamento sanitário na 
capital para reduzir a taxa de mortalidade da população.

Vivendo um momento de recriação dos partidos po-
líticos após o fim do Estado Novo, a gestão de Egydio 
também é marcada por uma reaproximação com o 
embate de ideias, embora a cidade ainda não voltas-
se a ter eleições. Em seus discursos, era comum ver 
defesa aos ideais da social-democracia preconizada 
pelo seu PSD: “o mundo se debate no entrechoque de 
ideias da qual a que mais se aproxima da verdadeira 
e melhor atende às necessidades e dignidade huma-
nas. A Social Democracia emergirá vitoriosa a custa, é 
certo, de grande trabalho, abnegação e sacrifícios. […] 
Quando o povo, quando o proletário, bem compreen-
der o verdadeiro sentido da Social Democracia, não 
haverá mais lugar para outras ideias e assim alcança-
remos as vantagens do socialismo sem perdermos as 
nossas liberdades democráticas”, destacou na posse. 
Ainda com nomeações, no quinquênio seguinte o PSD 
faria os três sucessores imediatos de Egydio.

A Guerra foi algo tão marcante em seu discurso que 
retornou aos ouvidos do público em outro trecho. Uma 
das preocupações do engenheiro era o transporte. Sua 
intenção era aumentar o número de carros e bondes 
transitando na cidade, fazendo conexão com bairros 
distantes e também linhas entre-bairros. Entretanto, 
ele decreta de forma veemente “ao reconhecer a de-
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ficiência de nossos serviços de transporte coletivo, 
devemos também levar em conta que esta situação é 
uma das muitas consequências da guerra que assolou 
o mundo. Cessado, porém este mal, a prefeitura não 
poupará esforços para vê-los funcionando em condi-
ções condignas com a progresso da nossa cidade”.

A situação do caixa da prefeitura também não ha-
via melhorado durante a administração de seus ante-
cessores, e a preocupação era com a alta no custo de 
vida, com o salário dos funcionários e com os custos 
de construção. Embora encerre seu mandato em no-
vembro de 1946, ele reaparecerá aos olhos do públi-
co no ano seguinte, ao lado de Conrado Ferrari, seu 
sucessor, para o lançamento da pedra fundamental 
do “primeiro lote de casas populares”. O lote, com-
posto por 40 habitações, era parte da Fundação da 
Casa Popular, uma antepassada do Banco Nacional da 
Habitação (BNH) e uma das iniciativas pioneiras na 
capital para combater o déficit habitacional. Nos anos 
1950, o IAPI se tornaria o projeto mais ambicioso nes-
se sentido.

Mas, passado esse destaque imediato, Egydio saiu 
da prefeitura para uma vida reservada e dedicada à en-
genharia, particularmente atuante no Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), mas sem 
grande destaque na política das décadas seguintes, 
nem despertar o interesse dos pesquisadores.



19/11/1946 A 15/07/1948

Gabriel Pedro Moacyr

Conrado  
Rigel  

Ferrari

16-17
Fo

to
: A

H
P

O
A

 M
oy

sé
s 

V
el

lin
h

o



72

Dois preFeitos 

em vinte 

meses para 

enCerrar 

a primeira 

DitaDúra

E ntre 1946 e 1947, o Brasil viveu tem-
pos de mudança. Após os traumas da 
Segunda Guerra Mundial e do auto-
ritarismo do Estado Novo, o país en-
saiava uma lenta reabertura demo-
crática – e Porto Alegre não ficava 

imune aos ventos da transformação. O país ganhou 
uma nova Constituição ainda em 1946 e, no ano se-
guinte, foi a vez de o Rio Grande do Sul reformular 
a sua. Os prefeitos da capital ainda são indicados, e 
não eleitos, e os mandatos continuam curtos. Conrado 

Por Maurício Brum  
e Juliana Coin

Gabriel Pedro Moacyr
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Gabriel Pedro Moacyr

Rigel Ferrari e Gabriel Pedro Moacyr são os últimos 
mandatários de curto prazo nessa década em que os 
administradores municipais não chegaram a marcar 
época, mas abriram caminho para um que o faria: Ildo 
Meneghetti viria na sequência.

Ainda sem eleições diretas para a prefeitura, a ci-
dade mesmo assim vivenciou uma maior participação 
popular: assembleias com lideranças locais gerariam 
uma série de demandas para o futuro e, antes que 
1947 acabasse, a cidade abriria a sua atual Câmara de 
Vereadores, realizando eleições para ocupar os cargos 
e empossando a primeira legislatura no dia 4 de de-
zembro. Conrado Ferrari, assim como seu predeces-
sor, Egydio Soares da Costa, foi sobretudo um conti-
nuador dos projetos herdados. Os anos 1940, afinal, 
são um período em que, por força das nomeações, o 
governo do Estado acaba se sobrepondo à própria pre-
feitura: Ferrari assume por indicação do governador 
Cylon Rosa, e entregará o cargo no mesmo dia em que 
o ocupante do Palácio Piratini mudou, apenas quatro 
meses e oito dias mais tarde.

Quando o Rio Grande do Sul passou ao governo de 
Walter Jobim, no fim de março de 1947, também Porto 
Alegre mudou de mãos, entregue agora ao engenhei-
ro Gabriel Pedro Moacyr. São alterações rápidas, mas 
menos erráticas do que parecem: na prática, é manti-
do o continuísmo de correligionários e simpatizantes 
do partido que emergiu como dominante por aqui nos 
primeiros anos após o Estado Novo – o Partido Social 
Democrático (PSD).

A gestão de Moacyr, um ano mais longa que a de 
Ferrari, é marcada por um incipiente convite à par-
ticipação comunitária na determinação das políticas 
municipais. Em 13 de maio de 1947, respondendo às 
assembleias populares e às “cartas, memoriais, abai-
xo-assinados que recebemos”, o prefeito apresentou 
ao governo do Estado o resultado do que se pode cha-
mar uma primeira consulta pública na capital: a Carta 
das Reivindicações do Povo de Pôrto Alegre, um dos-
siê entregue ao governador Walter Jobim.

Moacyr justificava a elaboração do documento: 
“Poderíamos, dentro dos velhos moldes burocrá-
ticos, sentados no gabinete refrigerado do Palácio 
Municipal, convocar auxiliares, incumbi-los de ela-
borar relatórios, formulando programas, já há muito 
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conhecidos, expondo problemas de solução irrealizá-
vel, combinados na comodidade das poltronas pala-
cianas – programas para deslumbrar munícipes, mas, 
na realidade, meras promessas impossíveis de serem 
cumpridas”. Querendo afastar-se dessas práticas ul-
trapassadas, escrevia o prefeito, as portas foram aber-
tas: “não para acolher interesses que procuram flutu-
ar nas águas revoltas das alterações administrativas, 
mas para auscultar a vontade popular, livremente ma-
nifestada na voz de todos os munícipes. Política do 
povo para o povo”.

E, ao ouvir o que os próprios porto-alegrenses ti-
nham a dizer, em cada bairro, o governo local mapeou 
e reafirmou uma série de preocupações que vinham 
sendo levantadas nos governos anteriores, mas que as 
crises econômicas os impediram de corrigir: proble-
mas de transporte, de calçamento, de saneamento bá-
sico e até mesmo de fornecimento de leite apareciam 
em detalhes mais vívidos no documento. A cidade se-
guia, além disso, convivendo com um déficit habita-
cional para a crescente massa operária, que cada vez 
mais deixava o campo rumo à cidade.

Gabriel Pedro Moacyr não conseguiria resolver es-
sas questões no pouco tempo de mandato, mas aque-
las reivindicações e a reabertura democrática dariam 
o empurrão que tanto faltou para que velhas deman-
das começassem a sair do papel. Com o prefeito se-
guinte, Ildo Meneghetti, muitas delas efetivamente 
avançariam, favorecidas também por um mandato 
mais longo e mais estabilidade no poder. E o próprio 
Moacyr estaria presente em uma das mais importan-
tes: em 1951, assumiria a presidência do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o IAPI, 
envolvido no mais ambicioso projeto urbanístico da 
capital até então.

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_06&pagfis=9006&url=http://memoria.bn.br/docreader
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Por Maurício Brum  
e Juliana Coin

Ildo Meneghetti

o homem qúe 

Derrotoú 

brizola para 

ser preFeito

N os anos 1950 e 1960, Porto Alegre 
e o Rio Grande do Sul começaram 
a se debater entre duas lideranças 
que ficariam na história: o conser-
vador Ildo Meneghetti e o trabalhis-
ta Leonel Brizola seriam o retrato 

de uma oposição que marcou a reentrada dos gaúchos 
na vida democrática – até que saíssem dela novamen-
te, pouco mais de uma década mais tarde. Entre o iní-
cio dos anos 50 e o golpe de 64, Meneghetti e Brizola 

17/11/1951 A 01/01/1952

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL (UDN)

José Antônio Aranha20

01/02/1951 A 17/11/1951

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

Eliseu Paglioli19

15/07/1948 A 01/02/1951 – 01/01/1952 A 03/07/1954

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)

Ildo Meneghetti18
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disputariam (ou se alternariam) em tudo: um lugar no 
Paço Municipal, o cargo máximo no Palácio Piratini e 
até mesmo os rumos do Brasil, quando chegasse a hora 
do embate entre a Legalidade e a eventual derrubada do 
governo do presidente João Goulart, apoiada por Ildo.

Engenheiro de formação como muitos de seus ante-
cessores, Meneghetti foi um vereador ativo e um polí-
tico habilidoso. Ao contrário de seus efêmeros anteces-
sores da década de 1940, muitos dos quais ocuparam a 
Prefeitura e depois desapareceram do destaque parti-
dário, ele nunca saía das manchetes. Fosse para falar 
de assuntos administrativos, parabenizar entidades, 
visitar instituições ou ser visto em comunidades me-
nos favorecidas: cumprimentava a imprensa, a Câmara 
de Vereadores, estava sempre na visão do público e se 
tornou uma verdadeira máquina de vencer eleições.

Isso, claro, quando as eleições voltassem. Ildo 
Meneghetti, em seu primeiro mandato, ainda foi um 
prefeito nomeado, dependendo da vontade do gover-
nador para ficar no cargo: assumiu a capital por indi-
cação do então governador Walter Jobim, de quem era 
correligionário no Partido Social Democrático (PSD), 
mas sairia quando o Piratini mudasse de ocupante, 
no momento em que o trabalhista Ernesto Dornelles 
assumiu o comando do Estado, no início de 1951, e 
priorizou a indicação de um nome do seu Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB) para o Paço.

Com mais tempo e articulação que os prefeitos an-
teriores, Meneghetti avançaria uma série de projetos 
muito caros às gestões da época: intensificou a eletri-
ficação da cidade, expandiu as linhas de bondes, levou 
adiante a canalização do Arroio Dilúvio, finalmente 
viu um projeto amplo de moradias populares sair do 
papel e, entusiasta do futebol, também ajudou a pre-
parar Porto Alegre para uma Copa do Mundo, o maior 
evento esportivo da história do Estado até ali.

Legado da Copa

Vereador, prefeito e, mais tarde, governador. Mas 
Ildo Meneghetti já havia sido eleito muito antes dis-
so, fora da política partidária, para presidir uma das 
maiores instituições da cidade: na década de 1930, 
passou três vezes pela presidência do Sport Club 
Internacional, sendo inclusive o mandatário que 
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inaugurou o Estádio dos Eucaliptos. Casa do Colorado 
por quase quatro décadas, até a estreia do Beira-Rio 
em 1969, e demolido apenas em 2012, o velho campo 
também teria a honra de sediar uma Copa do Mundo.

Em 1950, as exigências para o Brasil receber o 
torneio da FIFA eram muito mais modestas do que 
quando a competição voltou para cá, em 2014. Ainda 
assim, era preciso ter um estádio grande o bastante 
para receber os jogos. O Rio de Janeiro, então capi-
tal federal, erguia o Maracanã com capacidade para 
200 mil espectadores, um recorde jamais superado no 
futebol mundial. Em Porto Alegre – uma cidade lon-
gínqua mas bem conectada ao “centro” do país graças 
às linhas da VARIG, que despontava como a grande 
empresa aérea brasileira – as ambições eram meno-
res. E cada vez menores foram ficando por conta dos 
adiamentos: apenas em abril de 1950, dois meses an-
tes dos jogos, uma decisão definitiva foi tomada sobre 
o local dos jogos, impedindo grandes obras.

Porto Alegre discutiu até mesmo a criação de um  
estádio municipal que nunca saiu do papel, mas no fim 
a escolha ficou entre o moderno Estádio da Montanha, 
do Cruzeiro (local vendido pelo clube e convertido no 
Cemitério João XXIII nos anos 1970), e os Eucaliptos, 
do Inter. Curiosamente, o Grêmio nunca esteve no de-
bate: ainda jogava no acanhado estádio da Baixada, no 
bairro Moinhos de Vento, e o Olímpico só seria inau-
gurado em 1954. A favor do Inter, pesou estar em um 
local com mais linhas de bonde (a Montanha, afinal, 
ficava no topo de um barranco), ser um clube com mais 
sócios para utilizar a estrutura no futuro e, claro, a pre-
ferência do coração do próprio Ildo Meneghetti. Cerca 
de 500 mil cruzeiros foram investidos para ampliar os 
Eucaliptos e receber 35 mil torcedores, instalar alam-
brados e construir túneis rumo aos vestiários. A capital 
recebeu dois jogos: Iugoslávia 4×1 México, em 28 de 
junho, e Suíça 2×1 México, em 2 de julho.

Os três prefeitos de 1951

Na era dos prefeitos indicados, os mandatos chegavam 
ao fim tão logo o Piratini mudasse de hóspede. Assim, 
quando o PTB chegou ao governo do Estado, também 
Porto Alegre ganhou um novo nome: o médico Eliseu 
Paglioli, por indicação de Ernesto Dornelles. Ele assumiu 
o cargo no início de fevereiro de 1951 e permaneceria até 

https://trivela.com.br/guia-futebol-na-veia/o-cemiterio-com-arquibancadas-de-porto-alegre/
https://portoimagem.wordpress.com/2015/08/12/projetos-que-nunca-sairam-do-papel-em-porto-alegre-edicao-2015/
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Eliseu Paglioli

José Antônio Aranha

novembro. A ideia era que fosse um mandato de transi-
ção, não de siglas partidárias, mas de indivíduos: Porto 
Alegre preparava a volta das eleições para determinar o 
mandatário do município, algo que não acontecia desde 
a eleição de Alberto Bins em 1928 – e o PTB preparava 
Leonel Brizola para assumir a capital pela via das urnas. 

Com pouco tempo no cargo, Paglioli ficaria me-
nos marcado por seus meses no Paço e mais por suas 
contribuições à área médica e acadêmica no Estado. 
Pioneiro da neurocirurgia no Rio Grande do Sul, ele 
viria a se tornar o reitor da UFRGS que mais tem-
po permaneceu no cargo, assumindo o comando da 
instituição em 1952, menos de um ano após deixar a 
prefeitura, e lá permanecendo até abril de 1964, dei-
xando o cargo em oposição ao governo militar que se 
instaurava no país. Além da militância no PTB, tinha 
particular identificação com o governo federal depos-
to, pois havia sido Ministro da Saúde de Jango entre 
setembro de 1962 e março de 1963.

Na Porto Alegre de 1951, porém, as urnas ditaram 
uma surpresa: contrariando o favoritismo dos traba-
lhistas, que emergiam como uma grande força da políti-
ca que o estado irradiava para o Brasil, Ildo Meneghetti 
provou mais uma vez sua popularidade pessoal e der-
rotou Brizola por uma margem de menos de mil votos. 
Meneghetti seria, desta forma, a primeira pessoa a ven-
cer uma eleição democrática para o cargo de “prefeito” 
na capital: nas últimas vezes em que o posto estivera em 
disputa através do voto porto-alegrense, nos anos 1920, 
o título do eleito ainda era de intendente municipal.

Paglioli, em respeito à derrota do PTB, entregou o 
cargo, e assim a capital teve brevemente um terceiro 
prefeito em 1951: na vacância do cargo, o presidente 
da Câmara, o udenista José Antônio Aranha, acumulou 
a função de líder do Executivo por 45 dias, até passar 
o bastão de volta a Ildo Meneghetti. Aranha, um líder 
histórico da União Democrática Nacional (UDN) na 
capital, nos anos seguintes ainda seria diretor-presi-
dente da Carris, secretário da Fazenda e conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado.

O retorno e voos mais altos

Ildo Meneghetti, então, voltou ao Paço “pelos bra-
ços do povo” – uma expressão eternizada pelo ex-di-
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tador Getúlio Vargas, que havia regressado à presi-
dência pela via democrática em 1951. Ironicamente, 
Vargas agora encabeçava o próprio PTB que Ildo der-
rotou em Porto Alegre. Em 1953, quando a capital fi-
nalmente inaugurou a Vila do IAPI, o mais ambicioso 
projeto habitacional da América Latina em seu tempo 
– respondendo a uma demanda urbanística de vários 
anos, com um grande déficit de moradias populares 
na cidade –, o próprio Vargas estaria aqui para parti-
cipar das celebrações.

Com a popularidade em alta, Ildo Meneghetti se 
consolidaria como o antípoda do PTB, e um rival par-
ticular de Brizola, ainda que suas campanhas não 
mais coincidissem como em 1951: em vez disso, pas-
sariam a se alternar nos cargos. Meneghetti se torna-
ria o primeiro prefeito de Porto Alegre a empreender 
uma campanha para o governo do Estado e sair dela 
bem-sucedido: em 1954, Ildo deixou a prefeitura an-
tes da hora para concorrer ao Piratini, derrotando o 
trabalhista Alberto Pasqualini no caminho para mu-
dar de endereço e ampliar seus poderes.

A saída prematura de Meneghetti jogaria a capital em 
uma nova sequência de mandatários efêmeros, mas em 
1956 seria a vez de Brizola assumir o sonhado comando 
da cidade. Em 1958, quando o mandato de Meneghetti 
no governo do Estado se esgotou,  sem possibilidade de 
reeleição imediata, foi a vez de o próprio Brizola deixar 
o Paço antes do fim do mandato para concorrer ao as-
sento no Piratini – e levá-lo. Quatro anos mais tarde, 
Ildo Meneghetti estava pronto para suceder a Brizola 
e ganhar mais uma eleição contra outro nome do PTB: 
Egídio Michaelsen.

Meneghetti, um apoiador do golpe de 1964, não teria 
seu mandato interrompido de imediato pela abrupta 
mudança na política nacional, mas mesmo ele acaba-
ria tendo seu governo eventualmente encurtado, após 
uma manobra de bastidores que garantiria o domínio 
da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), o partido-
-fantoche do regime, no comando do Estado até uma 
nova reabertura democrática ocorrer. A entrega do go-
verno do Estado a Walter Peracchi Barcelos, em 1966, 
seria o fim da longa vida pública de Ildo Meneghetti, 
que sairia dos holofotes para se dedicar, novamente, 
à vida empresarial. Morreria em 1980, meses antes de 
completar 85 anos.

https://www.sul21.com.br/cidades/2014/03/maior-e-mais-antigo-condominio-do-continente-iapi-guarda-parte-da-historia-de-poa/
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Por Maurício Brum

Ludolfo Boehl

úma nova 

Crise 

súCessoria 

na Capital

“ A Câmara Municipal na iminência de ser 
presidida por um comunista”, bradava, 
em tom de alarme, o Jornal do Dia, uma 
das vozes conservadoras na imprensa por-
to-alegrense da época. Era 10 de setembro 
de 1954 e a capital estava, uma vez mais, 

às voltas com a distribuição dos poderes municipais – 
e temendo um vácuo que provocasse o impensável: a 
chegada da “ameaça vermelha” a um posto de influên-
cia. Dois meses antes, Ildo Meneghetti havia deixado o 
Paço Municipal para concorrer ao Palácio Piratini, em 
uma campanha que faria dele o primeiro ex-prefeito 
de Porto Alegre a ser eleito, também, governador.

Os anos de Meneghetti haviam sido pródigos em 
fatos marcantes: viabilizou a Copa do Mundo de 1950 
na cidade, inaugurou a Vila do IAPI, encampou a  
falimentar Carris (em meio a um momento eternizado 

22
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Ildo Meneghetti

por Lupicínio Rodrigues no hino do Grêmio, a greve 
dos bondes, que inspirou o “até a pé nós iremos”). Mas 
ser um prefeito tão grande tinha um ônus: era mesmo 
habilidade política em demasia para ser reduzida à ci-
dade. Assim, quando Porto Alegre parecia finalmente 
ter voltado a uma estabilidade no Paço depois dos fre-
néticos anos 1940, o que se viu após o memorável go-
verno Ildo foi uma nova sucessão de mandatários efê-
meros, que chegaram por acidente e não faziam muita 
questão de permanecer no cargo: Meneghetti saiu em 
julho de 1954 e viria, em seu lugar, o então presidente 
da Câmara, Ludolfo Boehl. Ele, por sua vez, permane-
ceria apenas 72 dias no poder em um mandato-tampão.

Engenheiro como tantos de seus antecessores imedia-
tos (a prefeitura parecia, então, uma grande confraria 
de engenheiros que se revezavam), Boehl era vereador 
desde a primeira legislatura da moderna Câmara, ini-
ciada em 1947. Encarregado de presidir a Casa a partir 
de abril, coube a ele herdar o cargo quando Meneghetti 
se afastou. Mas o próprio Ludolfo não tinha interesse 
em permanecer como prefeito: queria se lançar a depu-
tado federal pela União Democrática Nacional (UDN) 
e, como a Lei Orgânica do Município impedisse que a 
campanha fosse levada em paralelo à vereança, precisa-
ria se afastar logo. Daí a crise sucessória.

Porque, uma vez saído Ildo Meneghetti e com elei-
ções nacionais previstas para outubro de 1954, todos 
tinham interesse em descolar outro cargo, fosse na 
Assembleia Legislativa ou na capital federal, ainda o 
Rio de Janeiro: afastado voluntariamente Boehl na 
tentativa de se eleger deputado estadual, o posto no 
Paço deveria recair sobre Manuel Sarmanho Vargas, o 
Maneco. Filho de ninguém menos que Getúlio Vargas, 
havia sido vice-prefeito eleito com Meneghetti em 
1951, embora fosse da chapa de oposição.

Mas Vargas, o filho, queria ser deputado federal pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do pai. Assim, se-
guia-se a sucessão para o vice-presidente da Câmara, 
Manoel Osório da Rosa que, uma vez assumindo a 
prefeitura, repassaria o comando do legislativo mu-
nicipal a Roberto Landell de Moura, do Partido Social 
Democrático (PSD). Mas, como Landell de Moura esti-
vesse de licença médica, a Câmara acabaria nas mãos 
do secretário Ari de Lima, também do PSD, outro que 
tentava virar deputado estadual. Era assim que, se nada 
fosse feito (como temia o Jornal do Dia), a Câmara 
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acabaria nas mãos do segundo secretário, o vereador 
Tarcísio Meireles, “conhecido comunista eleito na le-
genda do PR [Partido Republicano]” (uma vez que o 
Partido Comunista Brasileiro seguia proscrito, mesmo 
após o fim do Estado Novo).

Apesar do alarde diante do suposto fantasma do 
comunismo, era uma Câmara tão esvaziada pelas elei-
ções iminentes e com tantas preocupações paralelas 
que pouca coisa mudou na prática. Meireles tampou-
co assumiu, pois o castelo de cartas necessário para 
isso nunca chegou a ser erguido: a sucessão acabou 
mesmo com Landell de Moura, que voltou da licen-
ça e evitou maiores incertezas. Enquanto a Câmara 
ardia em falsa polêmica, os curtos dias de Boehl 
como comandante do Executivo da capital incluíram 
as reverberações de um choque na vida política do 
Brasil: em 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio 
Vargas pôs fim à própria vida. Em Porto Alegre, Boehl  
decretou luto oficial de oito dias, com ponto facultati-
vo nos primeiros três.

Concluído o luto, seu mandato encerrou-se em se-
guida: entregou o poder em 13 de setembro, resumin-
do seu curto período ao ato de continuar as obras de 
seu antecessor – chegou, inclusive, a dar uma cutu-
cada no popular Ildo Meneghetti, argumentando que 
uma diferença em relação ao midiático prefeito an-
terior era que sua gestão foi marcada por “divulgar 
menos e realizar mais”.

O curto mandato de Boehl foi seguido por outro 
que também não durou muito, embora tenha se es-
tendido pelo dobro do tempo: Manoel Osório da Rosa 
governaria pelos 140 dias seguintes. O mandato de 
Osório da Rosa começou com uma frase forte: “não 
tenho compromissos nem contas a ajustar com quem 
quer que seja”. Mas avançou, precisamente, tendo que 
ajustar uma série de “contas” herdadas do passado: o 
racionamento de energia elétrica, o financiamento de 
obras de saúde, a revolta do funcionalismo cobrando 
aumentos que o município dizia não ter condições de 
pagar, o banimento do comércio ambulante em áreas 
centrais da cidade (uma questão que, depois, segui-
ria sendo revista e discutida ao longo dos anos). Nem 
a grande obra (privada) inaugurada em seu governo 
foi uma oportunidade de respirar aliviado: em 19 de 
setembro de 1954, seis dias após a posse, quem cor-
tou a faixa inaugural do novo Estádio Olímpico, do 

http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/julgados-historicos/cancelamento-de-registro-do-partido-comunista-brasileiro
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/porto-alegre/decreto/1954/76/767/decreto-n-767-1954-declara-luto-oficial?r=p
https://memorial.camarapoa.rs.gov.br/galeria-dos-presidentes/
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Grêmio, foi o governador Ernesto Dornelles. A nova 
praça de esportes da capital era, então, considerada  
o maior estádio particular do Brasil.

Outro vereador que vinha desde a primeira legisla-
tura, em 1947, Osório da Rosa entregaria o cargo ao 
vice-prefeito Maneco Vargas, que finalmente assumiu 
o cargo a que tinha direito em 31 de janeiro de 1955. 
Após resistir a várias convocações para tomar posse, 
o enlutado Manuel Antônio Sarmanho Vargas por fim 
daria o braço a torcer quando veio a renúncia oficial 
de Ildo Meneghetti: até então apenas licenciado do 
Paço por conta da campanha eleitoral, o agora eleito 
governador se afastava definitivamente da prefeitura. 
Assim, apenas cinco meses depois do choque do sui-
cídio de Getúlio, a capital agora se preparava para ser 
governada por seu filho.

http://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/2012/04/ha-59-anos-gremio-dava-inicio-ao-olimpico-que-se-despede-em-2012.html
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Por Maurício Brum

Manoel Sarmanho Vargas

úm Filho 

De getúlio 

vargas na 

preFeitúra

“ Como Prefeito de Porto Alegre, recebi sua 
carta solicitando apoio para a sua candida-
tura à presidência da República. Preciso, 
entretanto, lembrar-lhe que o prefeito des-
ta cidade é filho de Getúlio Vargas. Se como 
administrador a Lei Orgânica do Município 

proíbe-me de exercer atividade em benefício de quem 
seja, como filho de Getúlio Vargas não poderei apoiar 
a candidatura de um homem que, apesar das suas afir-
mações em contrário, tomou parte ativa na conspiração 
de gabinete que culminou com a morte de meu pai na 
madrugada de 24 de agosto”.

Com surpresa e exasperação, assim Manuel Sarmanho 
Vargas respondeu ao pedido do general Juarez Távora, 
que, em meados de 1955, encaminhou um telegrama aos 
prefeitos das principais cidades do país, pedindo apoio 
nas iminentes eleições de 3 de outubro. O militar enviou 

Manuel Sarmanho Vargas24 31/01/1955 A 03/10/1955

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

Martim Aranha25 03/10/1955 A 01/01/1956
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a mensagem indiscriminadamente, de forma talvez pro-
vocativa, inclusive para o mandatário de Porto Alegre. 
Que, naquela altura, era o herdeiro do presidente contra 
quem Távora havia conspirado: em 31 de janeiro, menos 
de meio ano após o suicídio de Vargas, a capital gaúcha 
passou a ser governada por seu filho, o “Maneco”.

A ascensão de Vargas ao Paço Municipal não seguiu o 
caminho usual. Ele era, desde 1951, o vice-prefeito da ci-
dade, eleito para o cargo no mesmo pleito que recondu-
ziu Ildo Meneghetti ao Paço. Mas, quando este se afastou 
para concorrer ao governo do Estado, Maneco não assu-
miu de imediato: ocorre que Meneghetti era rival político 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Vargas, e uma 
troca tão abrupta de poder não parecia ser bem-vinda. 
Eram tempos em que o Brasil votava separadamente para 
os cargos do Executivo: em geral, o candidato principal 
e o vice eleitos eram da mesma chapa, mas o sistema se-
parado podia render surpresas e crises. Em 1951, Manuel 
Vargas (que era o vice de Leonel Brizola) acabou eleito, 
mas o próprio Brizola, não. E, assim, a capital viveu alguns 
anos antes a situação que o Brasil passaria no início dos 
anos 1960, com a eleição de Jânio Quadros à Presidência 
e, como vice, um nome que concorria pela chapa contrária 
a ele, João Goulart, o Jango – por sinal também do PTB –, 
levando o país a uma espiral de caos político e golpismo 
quando Jânio abandonou o cargo.

Nem de longe a crise sucessória da capital se pare-
ceria com aquela do Brasil, mais tarde, mas quando 
Meneghetti saiu da prefeitura, a cidade também ficou órfã 
de um mandatário e sem certeza sobre quem assumiria 
qual cargo. Manuel Vargas resistiu às várias convocações 
para virar prefeito, situação que ao longo de 1954 fez a 
administração municipal passar aos vereadores Ludolfo 
Boehl e, depois, Manuel Osório da Rosa. Ele só assumiria 
quando Meneghetti finalmente renunciou de fato (antes, 
estava oficialmente licenciado) para ingressar no Palácio 
Piratini. Ao contrário de Getúlio no Catete, os dias de um 
Vargas no Paço foram curtos e pouco memoráveis, mas 
refletiram no microcosmo porto-alegrense os impasses 
políticos que vinham marcando a vida nacional.

Oito meses de idas e vindas 
(literalmente)

Empossado prefeito meio a contragosto, Manuel 
Vargas passou muito tempo fora da cidade. Nos jornais 
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da época, mais comuns do que suas realizações eram 
as notícias sobre a mais nova licença concedida ao her-
deiro de Getúlio para viajar ao Rio de Janeiro. Licenças 
de três, cinco ou dez dias, com as mais diversas des-
culpas: em abril, foi resolver problemas pessoais; em 
maio, teria ido tratar “de sua mudança à nossa capi-
tal”; em julho, viajou para participar do 36º Congresso 
Eucarístico Internacional; em agosto, para discutir 
pessoalmente na sede do Banco do Brasil um novo 
acordo para a dívida flutuante do município.

Entre literais idas e vindas, Maneco ainda teve tem-
po de se envolver em alguns dos grandes fatos que 
marcaram o movimentado 1955 na capital. Seguiu 
tentando resolver o repuxo da crise dos transportes, 
que dois anos antes levara Meneghetti a encampar a 
Carris – as picuinhas políticas produziram um aban-
dono de carcaças de ônibus pela cidade, em um “ce-
mitério” de chassis no bairro Sarandi e, no momento 
mais extremo, com a sucata sendo depositada no pátio 
do Instituto de Educação, ao lado da Redenção. Em 
meio a um surto de febre amarela, Vargas ainda fisca-
lizou pessoalmente a dedetização da cidade levada a 
cabo pelo Departamento de Saúde (DES), parte de um 
esforço nacional para eliminar mosquitos e moscas e 
que culminou com uma conquista que hoje parece im-
possível – em 1955, o Aedes aegypti foi considerado 
erradicado no Brasil. Ele só voltaria (para ficar) a par-
tir do final dos anos 1960.

Manuel Vargas esforçou-se, particularmente, para 
tirar do papel a construção da Avenida Beira-Rio (mais 
tarde renomeada Edvaldo Pereira Paiva), uma obra 
prometida desde a enchente de 1941 por servir também 
como um dique de contenção para os aterros que ex-
pandiriam a cidade sobre o Lago Guaíba até a década de 
1970. Para Maneco, as obras atrairiam investimentos 
de toda a sorte e ajudariam a resolver o crescente dé-
ficit de uma cidade cujos cofres estavam cada vez mais 
vazios. Os trabalhos tiveram início em 13 de setembro 
de 1955, 20 dias antes de Vargas deixar o cargo – e 12 
dias antes de Juarez Távora, em flagrante desafio ao 
prefeito, ser recebido por uma multidão na capital para 
um comício de olho nas eleições que viriam a seguir.

Em 3 de outubro de 1955, porém, Vargas sorriria du-
plamente. Em meio às eleições gerais, que renovavam 
desde a Prefeitura até a Presidência, os candidatos liga-
dos ao PTB levariam a melhor. Embora a apuração demo-

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_febre_amarela.pdf
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rasse vários dias na época, logo ficou evidente que, desta 
vez, Porto Alegre só poderia ser governada por Leonel 
Brizola – eleito com mais votos que todos os outros 
candidatos somados. Nacionalmente, em uma disputa 
mais acirrada, Távora acabaria derrotado por Juscelino 
Kubitscheck, que fazia chapa de coalizão com o traba-
lhista Jango, eleito vice-presidente no voto separado.

No mesmo dia das eleições, após o fechamento das 
urnas, Manuel Vargas anunciou que faria aquilo que 
tanto se havia especulado nos meses anteriores: renun-
ciaria ao cargo de prefeito. Alegando a necessidade de 
resolver problemas da família, ainda tocada pela morte 
de Getúlio, ele pretendia voltar ao interior do estado, e 
dizia só não ter feito isso antes por não querer causar 
instabilidade no pleito que se avizinhava. Mas, tendo 
visto Brizola com a vitória garantida, considerava seu 
dever cumprido. Nas décadas seguintes, Vargas pratica-
mente desapareceria da vida pública – em 1997, na fa-
zenda da família em Itaqui, encontraria o mesmo trágico 
destino de seu pai, dando fim à própria vida aos 79 anos.  
A sina dos suicídios seguiria presente na família: em 
2017, Getúlio Dornelles Vargas Neto, filho de Maneco, 
fez o mesmo aos 61 anos.

Com a saída de Manuel Vargas, mais uma vez o co-
mando de Porto Alegre passava brevemente às mãos do 
presidente da Câmara de Vereadores. Martim Aranha 
já havia atuado como prefeito em exercício várias ve-
zes ao longo de 1955, devido às frequentes licenças ti-
radas por Maneco. “Recebi com surpresa a renúncia 
do sr. Manuel Vargas”, disse Aranha ao tomar posse. 
“Esperava que ele tão somente, como das vezes anterio-
res, se licenciasse”. Mas Aranha estava tão habituado 
a assumir o Executivo que nem sentiu: “essa surpresa 
não chegou a me amedrontar, visto já estar acostuma-
do a enfrentar as responsabilidades do árduo cargo de 
prefeito de Porto Alegre”.

Aranha seria uma figura de longa data na Câmara da 
capital, permanecendo como vereador (não continua-
mente) em diferentes mandatos até 1982, quatro anos 
antes de falecer. Era um nome conhecido do esporte 
porto-alegrense: aficionado por turfe e futebol, havia 
sido secretário do Jockey Club do Rio Grande do Sul e, 
em 1945, também presidiu o Grêmio, sendo considera-
do uma figura conciliadora na época de vacas magras 
do clube, quando o “Rolo Compressor” do Inter amea-
çou a existência do rival. Em seus três meses como pre-
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feito, Aranha herdou uma questão não resolvida: o or-
çamento municipal de 1956. Um problema para o qual 
ele próprio não daria solução: em protesto à resistência 
da Câmara a aceitar os 11 vetos que ele queria impor, 
deixou a aprovação a cargo dos vereadores.

Foi durante seu brevíssimo mandato que a capital 
ganhou um novo evento anual, embora sem relação di-
reta com os esforços da Prefeitura: em 17 de novembro 
de 1955, teve início a 1ª Feira do Livro de Porto Alegre. 
Aranha, porém, não estava lá: a estrela política do even-
to foi o governador (e ex-prefeito) Ildo Meneghetti, já 
que o Estado era um dos principais auspiciadores da 
Feira. A administração municipal foi representada pelo 
chefe de gabinete de Aranha, Ernani Oliveira.

Martim Aranha deixaria o cargo na virada do ano, 
após 90 dias no comando, passando o poder ao novo pre-
feito eleito. Era o fim de uma sequência de quatro man-
datários em 18 meses, que se seguiram ao afastamento 
de Ildo Meneghetti em julho de 1954. A capital estava 
pronta para um novo governante que, como Meneghetti, 
haveria de se tornar muito maior que o Paço: Leonel 
Brizola tomaria posse no primeiro dia de 1956.
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26 Leonel Brizola
01/01/1956 A 29/12/1958

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

Por Maurício Brum

Leonel Brizola

Ildo Meneghetti

a revolúCao 

eDúCaCional 

De leonel 

brizola

Q uando Leonel Brizola perdeu as 
eleições municipais de 1951 para 
Ildo Meneghetti, o resultado foi 
um choque. Meneghetti, seu rival 
nas urnas e nas ideias, era um po-
lítico habilidoso, mas Brizola havia 

        se convertido em uma potência de  
             popularidade. Com uma arrojada pla- 
taforma que defendia a expansão e a modernização da 
educação, uma retórica afiada que não deixava os ou-
vintes indiferentes (para o bem e para o mal) e laços 
próximos com nomes de peso como o futuro presiden-
te João Goulart, o Jango, e o próprio Getúlio Vargas, 
que havia retornado ao poder no início daquele mes-
mo ano, Brizola parecia destinado a ser o próximo 
grande nome da política gaúcha. E até seria. 

Mas, antes de cumprir o que muitos viam ser seu des-
tino inescapável, acabou levando um tombo: perdeu a 
prefeitura de Porto Alegre para Meneghetti por menos 
de 1 ponto percentual nas urnas. Quem indicou o ca-
minho da volta por cima o cunhado Jango: “você pre-
cisa ser conhecido como administrador, em primeiro 
lugar”. Com apenas 29 anos na época da derrota para 
Ildo, Brizola já tinha uma carreira política respeitável 
– era deputado estadual havia meia década e, antes 
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disso, tinha sido ativo no movimento secundarista, 
criando o grêmio estudantil do Colégio Estadual Júlio 
de Castilhos –, mas o fiel da balança pareceu ser a 
confiança da população no que cada um seria capaz de 
realizar uma vez dentro do Paço Municipal. 

A Brizola, faltava um passado executivo. Já 
Meneghetti não só denotava mais experiência pessoal, 
tendo quase o dobro da idade de seu adversário, mas 
também tinha uma trajetória mais consolidada: ele 
havia acabado de governar a cidade (e marcar época) 
pela primeira vez alguns meses antes do pleito, afas-
tando-se por conta do jogo da época em que o prefeito 
era indicado pelo governador, mas para voltar quase 
de imediato através das urnas, no que foram as pri-
meiras eleições municipais desde 1928.

Brizola, então, lambeu as feridas, aceitou um con-
vite do governador Ernesto Dornelles para ocupar o 
cargo de secretário estadual de Obras Públicas, arre-
gaçou as mangas e se pôs a trabalhar. Se o que havia 
faltado para vencer em 1951 eram cerca de mil votos, a 
partir dali eles sobrariam. Como secretário, Brizola se 
tornou um rosto ainda mais visível à frente dos gran-
des projetos de infraestrutura que estavam andando 
na época. E, quando deixou a pasta para concorrer 
em novas eleições, em 1954, toda a força política que 
ele vinha acumulando se manifestou como uma en-
xurrada: Brizola elegeu-se deputado federal pelo Rio 
Grande do Sul com o maior número de votos em todo 
o Brasil, superando a marca dos 100 mil.

Nenhuma criança sem escola

Os dias de Brizola como deputado federal antes de 
virar prefeito seriam curtos, mas intensos, e o proje-
taram no noticiário nacional desde o primeiro dia: já 
no juramento, questiona as contradições do também 
deputado Carlos Lacerda, que “ainda hoje defendia 
no seu jornal o fechamento desta Casa”. E prosseguia: 
“ou aceitaremos o juramento como válido e legítimo, 
e então o panfletário está enganando o povo lá fora, 
ou o panfletário está falando a verdade, e assistiremos 
aqui, consternados, a um juramento falso”.

Entre críticas e elogios por seu estilo inflamado, que 
os gaúchos já conheciam bem e agora ganhava os cor-
redores do poder nacional no Rio de Janeiro, Brizola 
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se tornaria uma figura indispensável da política bra-
sileira no restante do século 20. Quando desceu da 
então capital federal para disputar novamente o cargo 
de prefeito de Porto Alegre, já estava tão maior do que 
antes que nem houve uma disputa propriamente dita: 
em 1955, Brizola foi eleito somando mais votos que 
todos os seus adversários combinados. Era o primeiro 
cargo executivo daquele que, em seguida, seria eleito 
também governador do Rio Grande do Sul.

A Porto Alegre que Brizola assumiu vivia uma série 
de problemas mais amplos que ele só conseguiria atacar 
para valer como governador: inconsistências no abas-
tecimento de energia e água, uma endêmica falência 
do sistema de transportes que o poder público tenta-
va recuperar desde que Meneghetti havia encampado 
a Carris em 1953, uma cidade que crescia rapidamente 
e exigia mais infraestrutura nos bairros que ganhavam 
cada vez mais habitantes. Em meio a tantas demandas, 
uma se destacaria sempre, e ele poderia enfrentá-la já 
no Paço, por meio das escolas municipais – as deficiên-
cias na educação.

O novo prefeito entendeu logo que muitos dos de-
safios ao desenvolvimento passavam por combater o 
analfabetismo, uma das grandes chagas históricas do 
Brasil. Segundo o Censo Demográfico de 1950, o mais 
recente daquele momento, cerca de 50% da população 
com mais de 15 anos não sabia ler nem escrever no 
país. Um número ainda mais vergonhoso quando se 
considerava que vizinhos como Argentina e Uruguai já 
ostentavam uma população letrada na casa dos 90%.

Brizola, além de incentivar a ampliação do sistema 
de ensino, também impulsionou um modelo em que as 
escolas pudessem se tornar elementos mais integrais 
na vida dos estudantes, não só no tempo em sala de 
aula, mas também como um local onde os alunos me-
nos privilegiados pudessem receber as condições míni-
mas de subsistência, alimentação e vestuário – incluin-
do, por exemplo, a distribuição de calçados como parte 
do uniforme escolar obrigatório. Brizola aprofunda-
ria essa política como governador do Rio de Janeiro, 
com a construção dos CIEPs, os Centros Integrados de 
Educação Pública idealizados por Darcy Ribeiro. Para 
o então prefeito de Porto Alegre, era absurdo que, no 
Rio Grande do Sul, fosse praticamente impossível en-
contrar um cavalo sem ferradura nos cascos, enquanto 
muitas crianças andavam sem um sapato no pé.

https://www.cartacapital.com.br/educacao/criados-por-darcy-ribeiro-cieps-completam-30-anos/
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6978610
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O governo Brizola em Porto Alegre foi responsá-
vel pela abertura de 135 escolas, grandes e pequenas. 
Mais tarde, como governador, ele daria sequência a 
esse projeto abrindo humildes escolas rurais em lo-
cais remotos – as “Brizoletas”, com poucas salas, mas 
presentes –, contratando quase 45 mil professores e 
abrindo quase 700 mil novas vagas de matrícula no 
ensino público do Estado. “Preferimos construí-las vi-
sando sua popularização. Multiplicá-las por todos os 
pontos do território gaúcho. Modestas, simples, mas 
ao alcance de todas as famílias e de todas as crian-
ças, inspiração que talvez venha da minha própria 
origem”, diria. O próprio Brizola havia crescido em 
uma localidade no interior do estado, a Cruzinha, nos 
arrabaldes de Carazinho, e sentido na pele que não 
bastava tentar convencer as famílias e as crianças a ir 
até a escola, muitas vezes a várias horas de distância: 
era preciso que a escola chegasse aos rincões.

Na capital, em seus dias como prefeito, a falta de 
recursos era driblada com mutirões: convencendo 
a população da importância do ensino e convocan-
do para que ajudassem, o governo reuniu legiões de 
voluntários para baratear o custo da mão de obra e 
doações para reduzir os gastos com materiais. Onde 
houvesse vontade, todo espaço vago poderia receber 
um centro de ensino, por menor que fosse – até pátios 
de quartéis receberam escolas civis.

O afã modernizador chegou inclusive às escolas es-
taduais erguidas na cidade que, embora sem envolvi-
mento direto da Prefeitura, passaram a receber mais 
investimentos para se equiparar à crescente estrutu-
ra municipal. Em junho de 1958, ainda com o rival 
Meneghetti no governo gaúcho, foi a vez de o Julinho, 
berço do próprio Brizola no movimento secundaris-
ta, ganhar uma nova estrutura: destruído por um in-
cêndio no início da década, o Colégio Estadual Júlio 
de Castilhos finalmente ganhou sua sede atual, na 
Avenida Piratini.

Grande demais para o Paço

Uma coisa, porém, ficava clara: governar Porto 
Alegre não dava o poder necessário para efetivar as 
mudanças sonhadas. Esse drama havia sido vivido por 
dezenas de prefeitos que vieram antes, muitos deles 
reclamando das mãos amarradas pelo poder estadual, 
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especialmente em tempos menos democráticos. Com 
Ildo Meneghetti, o primeiro ex-prefeito da capital a ser 
eleito ao Palácio Piratini, havia sido aberto um novo 
caminho: o mandatário porto-alegrense tornar-se, ele 
próprio, o homem à frente do Estado, foi algo que en-
trou no horizonte de possibilidades. E, quando o pró-
prio Meneghetti via seu mandato chegar ao fim, sem 
poder se reeleger imediatamente, Brizola percebeu que 
aquela era a chance. Assim como seu antecessor, inter-
rompeu o mandato pela metade, concorreu ao governo 
estadual (em uma polêmica aliança que incluía até o 
ultraconservador Partido de Representação Popular, o 
PRP do integralista Plínio Salgado) e venceu com 57% 
dos votos no pleito de 3 de outubro de 1958.

Brizola até poderia seguir no cargo por mais um 
mês, pois a transição no governo do Estado só ocorria 
em 31 de janeiro, mas decidiu entregar Porto Alegre 
antes de 1959 raiar, para começar a montar seu novo 
gabinete. A última grande obra pública a ser inaugu-
rada na cidade em seu mandato não tinha a ver com 
a Prefeitura, mas seria alvo de uma disputa em que 
Brizola se envolveu diretamente como governador: 
em 28 de dezembro de 1958, a Ponte do Guaíba foi 
aberta, facilitando a conexão por terra entre a capi-
tal e a zona sul do estado, antes dependente de bal-
sas para vencer o lago. Chamada pela imprensa da 
época de “travessia seca do Guaíba” ou, oficialmente, 
“Travessia Régis Bittencourt”, ela foi inaugurada pelo 
ainda governador Meneghetti.

No ano seguinte, já com Brizola no Piratini, novas 
alças de acesso à ponte seriam construídas e o Estado 
ainda aprovou uma controversa mudança de nome para 
Ponte Getúlio Vargas. A medida causou polêmica não 
tanto pela honraria ao ex-presidente (padrinho políti-
co e de casamento de Brizola), mas por retirar o nome 
do engenheiro que havia sido fundamental para a obra. 
Brizola foi tachado de “desomenageador”, e o governo 
federal, responsável pela rodovia que passa por cima, 
nunca homologou a mudança de nome. Não por acaso, 
ainda hoje há confusão sobre o nome oficial e a popula-
ção prefere usar o genérico “Ponte do Guaíba”.

De todo modo, no dia seguinte à abertura da traves-
sia, Brizola entregou o cargo de prefeito ao seu vice, 
Tristão Sucupira Vianna. Desta vez, ao contrário do 
que havia ocorrido com o afastamento de Meneghetti, 
não houve crise sucessória: Tristão era da chapa tra-

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-de-representacao-popular-prp
http://seer.upf.br/index.php/ph/article/download/6229/3744/
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balhista e assumiria, sem polêmicas, pelo restante 
do mandato, que seguia até 1º de janeiro de 1960. Já 
Brizola nunca mais retornou ao Paço, que havia se tor-
nado pequeno demais. Nas décadas seguintes, foi go-
vernador do Rio Grande do Sul (1959-63) e deputado 
federal pelo estado da Guanabara (1963-64), teve sua 
vida política abruptamente interrompida pelo golpe 
e passou 15 anos exilado, perdeu a sigla PTB e teve 
que fundar o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
antes de voltar e ser governador do Estado do Rio de 
Janeiro em dois mandatos (1983-87 e 1991-94).

Brizola também seria o ex-prefeito de Porto Alegre 
a chegar mais perto, até hoje, de ser eleito para presi-
dir o Brasil: foi o terceiro candidato mais votado entre 
os 22 que concorreram nas primeiras eleições gerais 
após a ditadura, em 1989. Ironicamente, sua última 
grande derrota remeteria à primeira de todas, a vez 
em que pouquíssimos votos fizeram a diferença para 
perder Porto Alegre para Meneghetti, em 1951: atrás 
de Fernando Collor e Lula, Brizola ficou a 0,67 ponto 
percentual do segundo turno.

Faleceu em 2004, aos 82 anos, deixando um legado 
que continua a ecoar na política nacional.

https://diariodorio.com/breve-histria-do-estado-da-guanabara/
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súCúpira 

enCerra os 

anos Do ptb 

Com Crise

A saída de Leonel Brizola da prefei-
tura para se tornar governador do 
Estado, não reduz sua influência 
sobre o poder municipal. Tristão 
Sucupira Vianna, seu vice tornado 
mandatário, permanece um ano e 

três dias para concluir o período da chapa no poder, e 
as reuniões entre ambos serão constantes para acertar 
o poder. Mais tarde, Sucupira se tornará um desafe-
to de grande parte do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) – e os primeiros sinais virão já nos dias finais 
de seu governo, com críticas virulentas a despedi-lo 
do cargo. Mas, no 1959 em que Porto Alegre esteve 
sob seu comando, a cidade viveu uma relação íntima 
entre o Paço Municipal e o Palácio Piratini.

Tome-se, por exemplo, a entrega ao Estado de mais 
de uma centena de escolas populares construídas pelo 
município, para intensificar o projeto educacional 
guiado por Brizola, ou os pedidos de Sucupira para 
que o governador ajudasse a liberar verbas para tra-
zer os trólebus à capital – retidos no Rio de Janeiro 
(e sofrendo com as intempéries) desde a importação, 
os ônibus elétricos eram uma aposta para substituir 
os bondes, mas acabariam sendo um rotundo fracas-
so e aposentados com menos de uma década de uso. 

Por Maurício Brum

Tristão Sucupira Vianna

w

Leonel Brizola

27 29/12/1958 A 01/01/1960
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Ildo Meneghetti

Manuel Sarmanho 
Vargas

Também estavam os pedidos para que a população 
racionasse o uso de energia elétrica, em meio a uma 
crise que levaria Brizola a encampar a Companhia de 
Energia Elétrica, então propriedade da multinacional 
Bond & Share.

Crises, aliás, sobravam. O ano de Sucupira no po-
der foi de trocas de acusações com o ex-prefeito Ildo 
Meneghetti (1948-51 e 1952-54), de cuja gestão, dizia, 
havia recebido uma série de funcionários “encosta-
dos” e sem função clara, que só aumentavam o peso 
da máquina pública. Algumas obras municipais pre-
cisaram ser interrompidas para reajustar o caixa. Na 
vida em geral, a inflação crescente vivida pelo país 
exigiu medidas enérgicas de tabelamento de preços: a 
certa altura, Porto Alegre gabou-se de ter o arroz mais 
barato do país, a 15 cruzeiros por quilo. Eram inicia-
tivas desesperadas que não continham a carestia – 
três décadas antes de surgirem os “fiscais do Sarney”, 
Sucupira já convocava as “donas de casa” da capital a 
atuarem como “fiscais” da cidade para garantir que as 
feiras-livres praticassem os preços controlados, muito 
abaixo do valor de mercado.

Visitas ilustres e avanço sobre o 
Guaíba

Com apenas um ano no cargo, Sucupira Vianna teve 
tempo de governar para ver a cidade espraiar-se, cada 
vez mais, sobre o Guaíba e em direção à zona sul. Foi 
em 1959 que o município começou, oficialmente, a ur-
banizar a região do bairro Praia de Belas e passou a 
vender lotes ao redor da Avenida Beira-Rio, cujas obras 
tinham sido iniciadas no governo de Maneco Vargas, 
em 1955. A expansão de Porto Alegre sobre o lago, com 
o aterramento, era uma aposta antiga de vários prefei-
tos tanto para recuperar economicamente o município 
quanto para conter as cheias e evitar um trauma seme-
lhante às enchentes de 1941.

Boa parte do sucesso dessa empreitada dependia de 
iniciativas particulares, de obras que justificassem a cir-
culação dos porto-alegrenses sobre a nova área, valori-
zando-a. Durante o governo de Sucupira, dois desses 
empreendimentos tiveram lugar: em 1959, o Jockey Club 
do Rio Grande do Sul inaugurou o Hipódromo do Cristal, 
um dos mais avançados da América Latina na época, con-
quistando uma nova parte da capital com uma atividade 

https://jornaldomercado.com.br/hipodromo-do-cristal-uma-construcao-da-era-de-ouro-do-turfe-gaucho/
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José Loureiro da 
Silva – Parte I

que, no passado, estava restrita a uma área tão central e 
antiga como o bairro Moinhos de Vento. Foi também nes-
se ano que o Sport Club Internacional cravou as primei-
ras estacas do que viria a ser o Estádio Beira-Rio, em um 
terreno doado pela cidade ainda sob Brizola – esta obra, 
porém, levaria outra década para ser concluída.

Além de viver expansões que marcariam a cara da 
capital pelo restante do século, o ano de Sucupira no 
Paço também incluiu algumas visitas ilustres ao efê-
mero prefeito. Ainda no início do mandato, recebeu 
o general Flores da Cunha, que havia governado o 
Estado nos anos 1930 e vinha de presidir a Câmara 
dos Deputados alguns anos antes: “O Prefeito e o ve-
nerando político rio-grandense palestraram demora-
damente sobre variados assuntos”, registrou o Jornal 
do Dia. De volta a Porto Alegre, Flores da Cunha se 
elegeria deputado mais uma vez, mas morreria antes 
que o ano findasse.

Mas talvez a conversa mais memorável tenha sido 
com João Cândido, o “Almirante Negro”, que em 1910 
havia liderado a chamada Revolta da Chibata, um mo-
tim de cerca de 2,3 mil marinheiros contra punições 
físicas e degradantes que a Marinha do Brasil ainda 
praticava na época. Gaúcho natural de Encruzilhada 
do Sul, ele não retornava ao estado havia 65 anos, 
desde que começou a carreira como grumete e foi ao 
Rio de Janeiro. A chegada de João Cândido mobilizou 
a capital no fim de semana de 20 de setembro de 1959. 
A visita era também parte de um processo que o re-
cuperou na história nacional: depois da revolta, João 
Cândido tinha sido apagado e esquecido e, na pobreza, 
viveu de carregar cestos de peixe na capital brasileira. 
Naquele mesmo 1959, o livro A Revolta da Chibata, 
do jornalista Edmar Morel, resgatou sua história e in-
centivou vários projetos para recuperá-lo como herói 
nacional e conceder-lhe pensões vitalícias, ainda que 
a Marinha torcesse o nariz.

Fracasso eleitoral

Chegada a hora de eleger um sucessor, porém, o PTB 
não conseguiu se manter no poder. Wilson Vargas, o 
candidato da situação, fez pouco mais de 77 mil votos, 
mas um velho conhecido dos porto-alegrenses mos-
trou sua força e somou 95 mil cédulas com seu nome: 
Loureiro da Silva, que já havia governado a capital en-

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50680851
https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/1956/166/1651/lei-ordinaria-n-1651-1956-doa-uma-area-ao-esporte-clube-internacional-para-construcao-de-estadio-2004-12-21-versao-compilada%C2%A0%C2%A0
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tre 1937 e 1943, voltaria ao Paço para se tornar o pre-
feito de Porto Alegre com os mandatos mais distantes 
entre si na história da cidade – um hiato de mais de 
16 anos.

O fracasso trabalhista nas urnas levou a uma crise 
interna. O agora governador Leonel Brizola, no intuito 
de apaziguar os ânimos, tentou assumir a culpa pela 
campanha desajeitada. Mas o próprio Wilson Vargas 
não aceitou, preferindo acreditar que o aumento do 
custo de vida era o que havia dificultado as chances 
de um candidato situacionista. E se dizia tranquilo: 
“não faltei, não menti, não falseei e não traí”. Outros 
nomes do PTB foram mais enfáticos. O deputado fe-
deral Fernando Ferrari disse que “o trabalhismo não 
foi derrotado, e sim os seus falsos intérpretes”. Na 
Câmara Municipal, essa divisão se manifestou com 
ataques do vereador Carlos Ribeiro da Silva, que em 
dezembro encerrou a Legislatura acusando o próprio 
Sucupira de desvios de verbas.

No que diz respeito ao Paço, os trabalhistas já não 
teriam tempo de se reorganizar para voltar ao poder 
tão cedo – quando conseguissem, com Sereno Chaise, 
em 1964, seriam logo apartados pelo golpe que aca-
bou com os antigos partidos e alterou toda a dinâmica 
vigente na política nacional até então. O trabalhismo 
só voltaria ao governo de Porto Alegre, já encarnado 
no PDT, com Alceu Collares, em 1986.
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Por Maurício Brum  
e Juliana Coin

Cartaz da campanha de 
Loureiro da Silva

José Loureiro da 
Silva – Parte I

Ildo Meneghetti

28 José Loureiro da Silva
01/01/1960 A 01/01/1964

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO (PDC)

o 

reFormaDor 

visionario 

(segúnDo 

manDato)

N inguém, na história de Porto Alegre, 
governou a cidade em dois momen-
tos tão distantes como Loureiro da 
Silva. A trajetória da capital regis-
tra casos de prefeitos que saíram 
e voltaram pouco tempo depois, 

como havia ocorrido com Ildo Meneghetti entre 1951 
e 1952, e há outros, muito mais frequentes, que dei-
xaram o Paço Municipal para não voltar. Loureiro foi 
único na longevidade a espaçar seus dois períodos no 
cargo: ele havia deixado o comando de Porto Alegre em 
setembro de 1943. No primeiro dia de 1960, mais de 16 
anos depois, estava de volta.

O retorno triunfal de Loureiro, já reconhecido como 
um transformador da cara da capital pelas grandes 
reformas executadas em sua primeira gestão, tinha 
um bocado de desafio aos governos recentes – mas 
também nascia de uma frustração. Porque, a bem da 
verdade, Loureiro não queria ser novamente prefei-
to. Viu-se obrigado a trilhar outra vez o caminho que 
já conhecia após ver o Partido Trabalhista Brasileiro 
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Leonel Brizola

(PTB) fechar as portas para o seu grande sonho: virar 
governador. Os trabalhistas estavam cada vez mais 
investidos na juventude de Leonel Brizola e dos no-
mes que o apoiavam, reduzindo a proeminência de 
lideranças importantes do passado, como o próprio 
Loureiro, que acabou mandado embora do partido.

O resultado da meteórica ascensão de Brizola e seu 
modo de ver o mundo foi um racha que, para muitos, 
já havia custado a própria eleição municipal disputa-
da em 1959. Loureiro venceu contra um PTB onde as 
trocas de acusações e dedos em riste haviam se tor-
nado comuns e, uma vez de volta à prefeitura, con-
tribuiria para minar um pouco mais qualquer avanço 
do partido. Se a sigla dos trabalhistas “originais” foi a 
que mais cresceu no Brasil nas duas décadas entre as 
ditaduras (o fim do Estado Novo em 1945 e o Golpe de 
1964), os dias de então pareciam contados.

Uma “estabilidade instável”

No discurso de posse, historicamente uma formali-
dade sem grandes percalços, Loureiro causou espanto 
ao denunciar os supostos planos do PTB para arruinar 
seu nascente governo. “Fui prevenido de que seria tra-
tado como inimigo e minha administração desman-
telada em seis meses”, bradou o veterano político em 
sua primeira fala aos vereadores. Em seguida, emen-
dou: “mas esta Câmara tem deveres fundamentais para 
cumprir com o seu povo, que é o supremo julgador”.

As reações, como seria de se esperar, foram imedia-
tas. Injuriado, o PTB se manifestou: o vereador Alberto 
André dizia que Loureiro estava “vendo fantasmas” 
e que “somente a ética parlamentar e o protocolo de 
uma sessão solene fizeram com que pudesse ser ouvi-
do sem a reação que se fazia impor”. Já Brizola, ainda 
governador do Estado, afirmou ter cansado de ouvir 
“impropérios” em silêncio: exigiu que Loureiro pa-
rasse de reclamar, pois “em 1956 encontrei em muito 
pior estado a Prefeitura”. Fiel ao seu estilo de não le-
var desaforo para casa, Brizola garantiu: de Loureiro, 
“não reconheço autoridade moral para julgar quem 
quer que seja”.

Com um começo tão tortuoso e as turbulências que 
marcavam a vida política de um Brasil que caminha-
va para um novo golpe de Estado, é de surpreender 
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José Montaury

Otávio Rocha

Alberto Bins

que Loureiro tenha concluído seu mandato no tem-
po correto, sem interrupções ou extensões. De fato, 
desde que José Montaury deixara a prefeitura (ainda 
chamada “Intendência”) em 1924, nenhum governo 
de Porto Alegre havia sido eleito democraticamente 
e cumprido o tempo certo de mandato: houve quem 
morresse no cargo, como Otávio Rocha (1924-28); ou-
tros tiveram o mandato prolongado por fatores exter-
nos, como Alberto Bins (1928-37); durante o Estado 
Novo, houve uma série de prefeitos nomeados, sem 
passar por eleições (incluindo o próprio Loureiro) e 
mandatos-tampão. Quando a democracia voltou, os 
dois primeiros prefeitos eleitos, Meneghetti e Brizola, 
deixaram o cargo na metade para concorrerem (e le-
varem) o governo estadual.

Loureiro, não: governou pelos quatro anos previs-
tos em lei, e talvez essa inesperada estabilidade no po-
der, mesmo quando todo o resto se provava instável, 
tenha permitido que seu novo mandato tenha sido, 
outra vez, marcado por avanços notáveis no cotidiano 
dos porto-alegrenses. Utilizando a venda de terrenos 
na área aterrada da Avenida Beira-Rio para fazer cai-
xa e uma controversa reorganização do funcionalismo 
municipal (criticada durante todo o seu mandato pela 
constante ameaça de demissões em massa), conseguiu 
reequilibrar as apertadas contas da cidade. Não sem 
custos: ao enfrentar uma nova greve dos transportes 
em 1961, acelerou o processo de aposentadoria dos 
bondes e substituição por ônibus, um passo decisivo 
para uma Porto Alegre cada vez mais voltada ao trans-
porte rodoviário.

A gestão Loureiro da Silva também destinou re-
cursos à construção de canteiros centrais na Avenida 
Farrapos, que ele próprio havia inaugurado em seu 
primeiro governo, além de verbas para a ampliação 
das avenidas Sertório e Ipiranga, e a abertura de um 
viaduto sobre a Avenida Salgado Filho. O viaduto, que 
só sairia do papel mesmo em 1970 e provocou críti-
cas (minimizadas naquele momento pela censura que 
passaria a vigorar sobre a imprensa) por destruir pré-
dios históricos e “cobrir” praças pelo caminho, acaba-
ria levando o nome do próprio Loureiro.

Mas resumir o governo a obras de transportes não 
é totalmente justo. Enquanto Porto Alegre seguia 
crescendo rapidamente – a cidade passou de 272 mil 
para 635 mil habitantes nos anos que separaram as 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303546-d12267622-Reviews-Viaduto_Loureiro_Da_Silva-Porto_Alegre_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cultura/2019/04/678630-construida-ha-80-anos-avenida-farrapos-tenta-se-recuperar.html
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duas administrações de Loureiro – e exigindo solu-
ções para abarcar toda a população, o prefeito tam-
bém pensou em opções de lazer e ajudou a dar à ci-
dade a fama de capital arborizada que se fortaleceria 
nas décadas seguintes.

Mais de 30 parques foram abertos ao redor de 
Porto Alegre, o governo barrou qualquer plano da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
de ampliar seu campus sobre a Redenção, que rece-
beria o novo Auditório Araújo Vianna (inaugurado 
em março de 1964, pouco após o fim do mandato de 
Loureiro, segue lá ainda hoje), e também firmou as 
bases para o que viria a ser o Parcão, assinando em 
1962 a desapropriação da área do antigo prado, ago-
ra que o Jockey Club havia se mudado para o bairro 
Cristal. O parque, já nomeado oficialmente Moinhos 
de Vento, seria inaugurado em 1972.

O jogo político

As disputas que haviam provocado o racha entre 
Loureiro e o PTB seriam, também, uma das marcas 
dos seus anos na prefeitura. As idas do mandatário 
ao interior do estado para falar com os dissidentes do 
trabalhismo e formar uma aliança paralela foram fre-
quentes às vésperas das eleições que ocorreram du-
rante seus dias no cargo, a começar pelas presidenciais 
de 1960. Na ocasião, os descontentes propuseram o 
nome de Fernando Ferrari para a vice-presidência da 
República, como um nome que pudesse derrotar João 
Goulart – na época, votava-se separadamente para os 
cargos de titular e de vice do Executivo. Jango, que já 
havia sido vice no governo de Juscelino Kubitscheck, 
tentava a reeleição.

Esse grupo paralelo, que ganhou o nome de 
Movimento Trabalhista Renovador (MTR), não che-
gou a ter grande sucesso em suas próprias empreita-
das, mas seria eficiente em comprovar a cisão existen-
te no PTB e acabar com as chances do velho partido 
no futuro imediato. Apoiado por Loureiro, Ferrari não 
impediu a vitória de Jango, mas em 1962 voltou a se 
lançar, agora para o governo do Estado. Desta vez, o 
estrago seria grande: naquele ano, as duas vertentes 
trabalhistas – Egídio Michaelsen pelo PTB; o pró-
prio Ferrari pelo MTR – fizeram, juntas, quase 800 
mil votos. Ildo Meneghetti fez pouco mais de 500 mil. 
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Mas, como os votos dos opositores se dividiram, seria 
Meneghetti quem voltaria ao Palácio Piratini.

Em Porto Alegre, o PTB teria uma curtíssima so-
brevida, elegendo Sereno Chaise para suceder a 
-Loureiro. A violenta ventania da política nacional, 
no entanto, logo viria para atropelar a todos. Chaise 
seria um dos vários políticos apartados de imediato 
pelo Golpe, que começou em Jango e afetou todos os 
níveis. Já Loureiro, tão ativo em um jogo político que 
deixava de existir com a nascente ditadura, não viveria 
muito mais para ver o desenrolar da história: em 3 de 
junho de 1964, cinco meses após deixar o cargo e dois 
meses após o Golpe, um acidente vascular cerebral o 
vitimou em plena Rua da Praia. Aos 62 anos, um per-
sonagem inescapável da história de Porto Alegre dava 
seu adeus no coração da cidade.
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o preFeito 

DerrúbaDo 

pelo golpe 

De 64

N o seu último dia como prefeito de 
Porto Alegre, já cassado pela ditadura 
que apenas começava, Sereno Chaise 
limpou suas gavetas, sentou-se 
em sua cadeira e esperou. Logo após 
o Golpe, em 1º de abril de 1964, ele 

chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida – e, 
em uma confusão legal da nova institucionalidade, ain-
da permaneceu no poder por outro mês. Agora, porém, 
não tinha volta. Sobre sua mesa, um decreto para au-
mentar as passagens de ônibus, que decidiu deixar para 
o sucessor resolver (“no meu último ato ainda vou assi-
nar o aumento das tarifas?”), e outro projeto entravado 
pela falta de verba para indenizações: a transformação 
do antigo hipódromo do Moinhos de Vento no que viria 
a ser o Parcão, idealizado sob Loureiro da Silva, mas 
que só seria inaugurado em 1972.

Sereno Chaise esperou e esperou, questionando-se 
sobre o sucessor imposto: um capitão, um major, um 
tenente-coronel? “A patente do militar deve ser pro-
porcional à dimensão do cargo que será cassado”, ima-
ginou, conforme relatou ao jornalista Luciano Klöckner 
nas entrevistas para o livro O Diário Político de Sereno 
Chaise (2007). Mas aquele 8 de maio de 1964 passou, 
e os problemas de Porto Alegre, pelo jeito, eram pe-

Por Maurício Brum

Sereno Chaise

29 01/01/1964 A 08/05/1964
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quenos demais para os militares se importarem: nin-
guém apareceu. Ainda assim, seguindo a linha de João 
Goulart de não desafiar abertamente para evitar possí-
veis derramamentos de sangue, decidiu se retirar. Ao 
fim do expediente, já conformado, Chaise reuniu seu 
secretariado e os funcionários mais próximos, agrade-
ceu a todos e se foi para nunca mais voltar.

Após quatro meses, encerrava-se, à força, o manda-
to do único prefeito da história de Porto Alegre a ser 
derrubado (e preso) como consequência de um golpe 
ocorrido em Brasília. Não seria a última desventura de 
Chaise em função da tomada de poder dos militares.

Vital, mas tardio

Com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) imerso 
em disputas internas que já haviam custado as eleições 
municipais de 1959 e as estaduais de 1962, o pleito que 
levou Sereno Chaise ao Paço Municipal era visto como 
“vital” por Leonel Brizola. Ex-prefeito, ex-governador e 
grande líder do trabalhismo no estado naquele momen-
to, Brizola via com apreensão os ventos do golpismo 
que varriam o país e o enfraquecimento contínuo do 
seu partido. O PTB ainda tinha em João Goulart o (con-
testado) presidente da República, mas em seu próprio 
quintal o partido seguia com disputas internas e, nos 
casos mais irreconciliáveis, chegou a sangrar quadros 
e votos para a dissidência do Movimento Trabalhista 
Renovador (MTR), encabeçado por Loureiro da Silva e 
Fernando Ferrari.

O próprio Ferrari faleceu tragicamente em um aci-
dente aéreo em maio de 1963, a seis meses das elei-
ções municipais daquele ano, mas o MTR persistiu. 
Recuperar a capital, aos olhos do PTB, era o primeiro 
passo para deixar para trás os momentos mais duros 
das derrotas recentes. Na convenção interna, Wilson 
Vargas, candidato derrotado por Loureiro em 1959,  di-
gladiou-se com Sereno Chaise, e acabou perdendo por 
23 votos a 21. A aposta em Chaise, deputado estadual 
novato que ganhou proeminência como braço-direito 
de Brizola, revelou-se acertada: ele seria o primeiro 
prefeito a romper a barreira dos 100 mil votos conquis-
tados, um efeito da população cada vez maior da capi-
tal, e conquistou mais de 50% dos eleitores (na época, 
com eleições em turno único, era possível vencer sem 
maioria absoluta, e superar a “metade mais um” era 
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um sinal positivo). Um triunfo incontestável, e bem-
-vindo, que parecia dar margem para levar adiante as 
políticas pensadas para resgatar a força do trabalhismo 
no estado. Veio o Golpe, e os sonhos foram pelos ares.

Com a abrupta extinção do antigo jogo político em 
abril de 1964, é difícil saber quanto dos projetos ide-
alizados por Sereno Chaise seria efetivamente leva-
do adiante. Um dos mais ambiciosos era o chamado 
“Pampa 45”, ou Projeto de Ação do Município de Porto 
Alegre (o “45” vinha dos bilhões de cruzeiros que se 
pretendia investir), que previa a reformulação da tri-
butação para liberar recursos para grandes obras pú-
blicas. Em fevereiro, já no meio de seu curtíssimo man-
dato, Sereno Chaise também se encontrou com Jango, 
e ouviu do presidente a promessa que teria tantos re-
cursos quanto fossem necessários para projetos sociais 
na capital. Um alívio para uma cidade cujas finanças 
começavam a se recuperar. O plano era claro: Chaise 
deveria fazer uma gestão notável, pois o PTB cogitava 
lançá-lo para o Palácio Piratini nas eleições de 1966. 
Brizola, que poderia voltar ao governo do Estado nessa 
época, sairia da disputa local para tentar o governo do 
Rio de Janeiro – passo que seria dado apenas nos anos 
1980, após a redemocratização.

Todos os planos viraram pó quando os militares in-
terromperam a democracia, Jango foi apartado do car-
go e, temendo uma guerra civil, decidiu deixar o país 
sem resistência. O que se seguiu ao 1º de abril foram 
semanas de incerteza. “Os militares e as forças de di-
reita ganharam a parada em 1964, mas não esperavam 
ganhar tão fácil. Tanto é que também não sabiam como 
fazer”, recordou Chaise no depoimento dado para O 
Diário Político. Assim como os prefeitos trabalhistas 
de outras quatro cidades gaúchas (Bagé, Cruz Alta, Rio 
Grande e Santa Maria), o mandatário porto-alegrense 
teve seus direitos políticos suspensos por dez anos logo 
após o Golpe. Chaise chegou, inclusive, a passar um dia 
preso, entre 3 e 4 de abril.

Mas havia uma incongruência legal: Chaise tivera os 
direitos políticos suspensos, mas não havia sido oficial-
mente cassado. Diante das dúvidas quanto à legalidade 
de tudo aquilo e sem um sucessor definido, o prefeito fi-
cou no cargo por outro mês. Foi só na noite de 7 de maio 
que ouviu pelo rádio, na Voz do Brasil, o informe de sua 
cassação. No dia seguinte, escreveu ao povo da capital, 
que menos de meio ano antes o havia escolhido prefeito 
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por maioria absoluta: “sigo o meu destino. E o faço de 
fronte erguida e de consciência tranquila. Não afrontei 
a democracia; não desrespeitei as leis de meu País; não 
violentei o meu pensamento; não descurei dos meus en-
cargos; não desonrei o mandato que o povo me confe-
riu. Seja qual for o meu destino – a prisão ou a atividade 
profissional – serei sempre, Deus o haverá de permitir, 
um homem digno, atento aos meus encargos familiares 
e, sobretudo, um brasileiro que ama a sua Pátria e que 
deseja ver seu povo mais feliz, caminhando, decidida-
mente, para o progresso, para o desenvolvimento, para 
o bem-estar social. Porto Alegre não conta mais com o 
meu trabalho de Prefeito que elegeu, mas contará comi-
go, ainda que em espírito, para a Eternidade”.

Do Paço ao bar… e de volta à política

Sereno Chaise seria preso outras vezes após ser “ex-
purgado pela Revolução”, como dizia o eufemismo da 
época. Na mais longa delas, entre novembro de 1964 e 
janeiro de 1965, foi encarcerado sob acusação de estar 
envolvido na chamada “Operação Pintassilgo”, uma 
suposta tentativa de organizar uma resistência arma-
da ao Golpe começando pelo bombardeio de pontos 
estratégicos na capital. O nome de Chaise constava no 
documento como um dos nomes a serem consultados 
sobre a operação, mas ele próprio garantia jamais ter 
sido contatado. A investigação militar deu em nada.

Ele decidiu não se exilar. Com os caminhos da polí-
tica fechados e tendo se transformado em alguém cuja 
companhia era “perigosa” no novo Brasil que nascia, 
precisou improvisar. A forma de sustentar a família, 
na década seguinte, seria administrando dois bares na 
capital, o Barcaça e o Barcacinha. Em 1976, exausto 
das jornadas massacrantes que avançavam pela ma-
drugada, decidiu voltar a Soledade, sua terra natal, e 
retomar a profissão de advogado que em Porto Alegre 
não conseguia exercer. Retornou à lida política com a 
Anistia, três anos mais tarde, e de imediato ingressou 
na nova versão do trabalhismo brizolista, o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). Adiando por quase 30 
anos o plano que Jango havia traçado em seus dias de 
prefeito, Sereno Chaise finalmente concorreria ao go-
verno do Estado em 1994, mas ficou em quarto lugar.

Quatro anos depois, coordenou a aproximação do 
PDT com o Partido dos Trabalhadores (PT) ao apoiar 



1964 – 1964

115

Sereno Chaise

Olívio Dutra no segundo turno para o governo do Estado 
e, em 1999, rompeu com Brizola após mais de meio 
século de parceria para integrar as fileiras petistas. 
Sereno Chaise seguiria colaborando com o PT nas duas 
décadas seguintes, sendo vice-presidente do Banrisul 
durante o governo Olívio, e presidente da Companhia 
de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTE) nos 
governos federais de Lula e Dilma Rousseff.

Faleceu em 2017, aos 89 anos, não sem antes ter 
sua condição de prefeito simbolicamente restituída: 
em março de 2014, às vésperas do cinquentenário do 
Golpe, uma sessão solene na Câmara de Vereadores 
“devolveu” os mandatos cassados. Na ocasião, Sereno 
Chaise lembrou: “a verdade é que ninguém ganhou com 
tudo isso. Acho que esses fatos da História devem ser 
lembrados, mas no sentido de alertar, para que nunca 
mais ocorra no nosso país um período como esse”.
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maCaCos 

a solta: o 

vaivem Da 

porto alegre 

pos-golpe  

De 64

N o início da tarde de 9 de novembro de 
1964, um alvoroço tomou conta do 
centro de Porto Alegre: dois macacos 
apareceram soltos, um na Praça XV, 
o outro na Praça da Alfândega, para 
surpresa e diversão dos pedestres. 

A polícia logo se mobilizou e o prefeito, um atarantado 
Célio Marques Fernandes, foi às rádios para garantir que 
“os macacos não são nossos”, convidando que os repórte-
res visitassem o minizoológico da Redenção para verificar 
que o número de símios enjaulados ainda era o mesmo.

Por Maurício Brum

Célio Marques Fernandes

30
32

Célio Marques Fernandes
09/05/1964 A 13/04/1965 – 09/06/1965 A 31/03/1969

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) / 
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL (ARENA)

13/04/1965 A 09/06/1965

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)

Renato Souza31
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Sereno Chaise

Em meio à gargalhada da população, a polícia se mo-
bilizou na “Operação Pega Macaco”: capturá-los não era 
apenas uma questão de saúde pública, mas também fun-
damental para manter o véu de normalidade com que 
a nascente ditadura tentava cobrir pelo Brasil. Um dos 
macacos, afinal, carregava no pescoço um cartaz “que o 
DOPS apreendeu por considerar subversivo e não permi-
tiu que fosse fotografado”, relatou o Diário de Notícias na 
pitoresca matéria sobre o fato, intitulada “Símios miste-
riosos ‘assaltam’ o centro da capital gaúcha”.

A presença dos macacos era um protesto político muito 
óbvio para quem passou por eles naquele dia: represen-
tavam os “gorilas”, termo usado para se referir pejorati-
vamente aos militares do governo. E o cartaz apreendido 
não deixava dúvidas – lia-se: “Eu disse: a vida vai baixar”, 
referência a uma frase do ditador Humberto de Alencar 
Castelo Branco, que assumiu a presidência após o Golpe, 
prometendo acabar com a inflação, algo que ainda não 
conseguira concretizar. Em Porto Alegre, a piada do dia 
era que o pobre macaco havia sido levado por seus pares 
para ser interrogado no Departamento de Ordem Política 
e Social, o DOPS, local de detenção e tortura que ficava 
onde atualmente é o Palácio da Polícia.

O desespero de Célio Marques Fernandes em afirmar 
que o município nada tinha a ver com os macacos era jus-
tificado: ele era o prefeito encarregado desde que o pró-
prio Golpe havia cassado o mandato de Sereno Chaise, 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), eleito democra-
ticamente no fim de 1963 e derrubado junto com muitos 
outros companheiros de partido na sequência da queda 
de João Goulart em Brasília. O então vereador Marques 
Fernandes herdou o cargo como presidente da Câmara 
Municipal, uma posição que de início se provaria tênue, 
mas logo seria consolidada: ele viria a se tornar o primeiro 
dos prefeitos da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), o 
partido de sustentação do regime, que governou a Capital 
nos 18 anos entre a implementação do bipartidarismo no 
Brasil, em 1965, e a primeira transferência do cargo após a 
recriação de outras siglas, em 1983.

Prefeito breve e a contragosto

O mandato de Marques Fernandes começou mam-
bembe. Não só a legitimidade de sua presença no Paço 
Municipal era questionável, mas, como se tratava de um 
cargo herdado pontualmente por sua condição de líder 

https://www.sul21.com.br/noticias/2012/06/palacio-da-policia-do-rs-e-identificado-como-local-de-tortura-na-ditadura-militar/
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da Câmara, uma mudança nos ocupantes da mesa direto-
ra poderia obrigá-lo a deixar o Executivo de imediato. E 
foi exatamente isso que ocorreu em abril de 1965, quan-
do seu partido não conseguiu concatenar as alianças ne-
cessárias para mantê-lo no poder: em um extemporâneo 
canto do cisne para o golpeado PTB, os trabalhistas vol-
tariam para um brevíssimo mandato com a assunção de 
Renato Souza ao comando da casa dos vereadores.

A bem da verdade, Renato, um delegado de polícia 
que era vereador desde 1963 e foi mais um dos prefei-
tos de Porto Alegre com histórico no esporte local (ha-
via presidido o Grêmio pouco antes), nem fazia muita 
questão de se tornar o mandatário da capital. A leitura 
interna do PTB era de que não havia alternativas para 
o partido fazer qualquer coisa: com as principais lide-
ranças nacionais cassadas ou no exílio, com o Brasil e o 
Estado entregues às mãos da direita golpista, qualquer 
leitura mais sensata do cenário político indicava que 
um governo trabalhista não teria futuro. Tudo já pa-
recia muito diferente, tutelado, controlado: na própria 
sessão que elegeu Renato, vereadores denunciaram a 
presença de elementos suspeitos com gravadores es-
condidos sob suas capas de chuva, registrando clan-
destinamente o que era dito pelos políticos.

Apesar das reservas, Renato Souza prometeu exer-
cer o cargo de prefeito “como um soldado do partido”. 
Em público, ele e seus correligionários defendiam a 
realização de eleições diretas para definir o novo al-
caide porto-alegrense, algo que estava previsto para 
dali três meses. Mas, nos corredores internos, sabiam 
que as opções para exercer o poder eram quase nulas: o 
Brasil havia chegado num ponto em que, mesmo tendo 
certeza de que venceria considerando o enorme arras-
to eleitoral que o partido ainda tinha entre os porto-
-alegrenses, o PTB se via de mãos amarradas. Poderia 
vencer, mas não levaria. Em seus míseros 57 dias como 
prefeito, Souza pouco conseguiu fazer: um ou outro 
nome de rua modificado e a declaração de uma série de 
imóveis como sendo de “utilidade pública”, para facili-
tar futuras desapropriações em cumprimento do Plano 
Diretor, seriam seus legados.

Ao entregar o cargo, em abril, Célio Marques Fernandes 
foi cortês e aceitou o resultado. Momentaneamente. Pois 
logo avisou que sua “luta” ainda não tinha terminado: 
ele recorreria ao Supremo Tribunal Federal para reaver 
a Prefeitura e, para surpresa de quase ninguém, teve sua 
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demanda devidamente acolhida. Uma nova eleição in-
direta dentro da Câmara ou a confirmação de votações 
diretas em julho de 1965 também estavam sobre a mesa, 
mas o Supremo simplesmente devolveu Célio ao cargo. 
Em breve, o jogo de faz-de-conta que se estendia desde 
abril de 1964 chegaria ao fim: já não haveria eleições ou 
PTB para incomodar os planos do governo.

A repressão aumenta

Célio Marques Fernandes retornou ao Paço em ju-
nho de 1965. Pouco mais de quatro meses mais tarde, 
em 27 de outubro, a ditadura baixou o Ato Institucional 
Número 2, o golpe definitivo nos velhos partidos e no 
panorama político existente. A linha-dura do novo re-
gime ganhava um novo afago com o AI-2, que imple-
mentou o bipartidarismo entre a ARENA, pró-regime, 
e a oposição “autorizada” do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), tornou as eleições presidenciais in-
diretas e aumentou ainda mais a repressão.

Em Porto Alegre, o pessedista Marques Fernandes 
passou a integrar a ARENA – e seguiu no poder, sem 
grandes empecilhos, até outro membro do partido suce-
dê-lo em 1969. Seu governo seria marcado por preparar 
o terreno para mudanças profundas que aconteceriam 
no governo seguinte, de Telmo Thompson Flores: Célio 
dedicou-se a melhorar o saneamento, regulamentar o 
comércio ambulante, intensificar as desapropriações 
para novas obras que viriam a mudar a cara da capital, 
e ventilou pela primeira vez a possível demolição do 
Mercado Público para abrir espaço para um estacio-
namento, debate que seguiria nos anos 1970.

Uma vez fora do Paço, Célio seria deputado federal 
em dois mandatos, entre 1971 e 1979, ganhando desta-
que por – mesmo sendo da ARENA – se opor publica-
mente aos chamados “senadores biônicos”, escolhidos 
indiretamente pela ditadura para garantir o controle 
legislativo. Ele faleceu em 1989.

Já Renato Souza, após deixar a prefeitura e a vere-
ança, virou deputado estadual pelo MDB, mas seria 
novamente atingido pelo autoritarismo: em 1969, se-
ria um dos parlamentares cassados na esteira do AI-5 
que, entre vários outros desmandos, ajudou a minar 
a pequena maioria que a oposição tutelada tinha na 
Assembleia Legislativa.

https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=95162
https://jornaldomercado.com.br/o-tombamento/
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Ele nunca mais ocuparia um cargo eletivo, mas, ao 
morrer, em 1998, seu velório contou com a presen-
ça do então presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Uma deferência que tinha muito mais a ver com sua 
família: na época, o ex-prefeito de Porto Alegre já 
era mais conhecido como o pai do então Ministro da 
Educação do Brasil, Paulo Renato Souza, que ocupou 
a pasta durante os oito anos de mandato de FHC.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff27069815.htm
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Por Maurício Brum

Telmo Thompson Flores

o último 

transFor- 

maDor

N a história de Porto Alegre, alguns 
governantes são lembrados em um 
escalão à parte: são os mandatários 
que realizaram grandes obras, mo-
dificando a cara da cidade de forma 
decisiva. A lista é pequena, pois as 

verbas e os mandatos raramente eram grandes o bas-
tante para que um político, sozinho, levasse o crédito 
por enormes mudanças. Mas, ainda assim, eles exis-
tem: Otávio Rocha (1924-28), Alberto Bins (1928-37) e 
Loureiro da Silva (1937-43 e 1960-64) são nomes usuais 
dessa lista. E o mais recente, provavelmente, é Telmo 
Thompson Flores, que esteve à frente da capital durante 
seis anos, na primeira metade da década de 1970.

Durante seus dias no poder, a cidade ganhou marcos 
reais e simbólicos. Foi sob Thompson Flores que Porto 
Alegre cresceu definitivamente sobre o Lago Guaíba. 
Mas a lista de transformações vai além: os carros pas-
saram a reinar na paisagem urbana com a abertura de 
vias amplas e a construção de enormes viadutos, os 
bondes deram adeus, o Parcão foi inaugurado,  a cida-
de ganhou uma bandeira e uma data de fundação ofi-
cial, e o controverso Muro da Mauá foi erguido após 
mais de três décadas de sua idealização. Governando 
na fase mais repressiva da ditadura instaurada em 
1964, mas também em meio ao chamado “milagre eco-
nômico”, Thompson Flores teve duas facilidades: di-
nheiro de sobra e a interdição do contraditório. Porto 

33 31/01/1969 A 08/04/1975
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/04/muro-da-maua-enchente-que-justifica-construcao-pode-so-ocorrer-em-15-mil-anos-cjuvpyfry00rr01p72xxz9myw.html
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O adeus aos bondes

Alegre mudou, nem sempre com anuência da popula-
ção, mas de forma clara e (quase sempre) inevitável.

Hoje, especialmente para quem tem menos de 50 
anos, beira o impossível pensar na cidade sem as mu-
danças promovidas nos dias de Thompson Flores.

A Porto Alegre do bicentenário

Engenheiro de formação com longa carreira no hoje 
extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(DNOS), o prefeito não tinha participado do embate po-
lítico antes de assumir o cargo. De fato, essa trajetória 
técnica ajudou a tornar seu nome mais palatável mes-
mo à oposição tolerada pela ditadura, o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), quando Thompson Flores 
foi indicado ao cargo. Porto Alegre, afinal, foi uma das 
162 cidades brasileiras que ficaram sem poder escolher 
seu representante diretamente durante o regime militar: 
eram chamados de Municípios de Segurança Nacional e 
incluíam capitais, cidades fronteiriças, estâncias hidro-
minerais ou locais com usinas. O Rio Grande do Sul, com 
26, era o que tinha maior número de escolhas indiretas: 
o governador, com a devida bênção de Brasília, indicava 
um nome, e a Assembleia o ratificava.

O histórico de Thompson Flores à frente das obras 
públicas do estado vinha desde os dias de Getúlio 
Vargas, e mesmo quando o então perseguido Leonel 
Brizola era governador, sua ação profissional seguiu 
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https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-nome-da-seguranca-nacional-ditadura-proibe-voto-em-capitais-outras-cidades-20203122
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Renato Souza

José Loureiro da 
Silva – Parte I

sem motivos para reprovações. O deputado emedebis-
ta e ex-prefeito Renato Souza, ex-integrante do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), por exemplo, dizia que 
sua única reserva ao nome do futuro prefeito era o fato 
de ser colorado. E como: Thompson Flores integrou a 
Comissão Técnica responsável pelas obras de constru-
ção do Estádio Beira-Rio, um sonho iniciado quando a 
cidade doou ao clube o terreno a ser aterrado às mar-
gens do Guaíba ainda em 1956. Em uma feliz coinci-
dência histórica para o mandatário, a primeira grande 
obra a ser inaugurada na Porto Alegre de Thompson 
Flores seria justamente o estádio, em 7 de abril de 1969, 
pouco mais de dois meses após ele assumir o cargo.

A obra do Beira-Rio, é claro, era um empreendi-
mento privado. Mas a relação pessoal do novo prefeito 
com os esforços de erguer o “Gigante” e o simbolismo 
daquela construção – a vitória de Porto Alegre sobre 
as águas que tanto a aterrorizavam, desde a enchente 
de 1941 – foram um significativo pontapé inicial em 
uma das administrações mais recheadas de obras da 
história da cidade. A sequência de aterramentos sobre 
o lago, que atingiriam sua expansão máxima antes do 
fim da década de 1970, fez parte disso: com diques 
para impedir que enchentes como a de três décadas 
mais cedo se repetissem, a cidade também deu as 
costas para as águas quando o Muro da Mauá foi fi-
nalmente concluído, em 1974, encerrando um “inter-
minável” projeto pensado logo após da enchente – e 
iniciando, por outro lado, as também intermináveis 
discussões que se estendem ainda hoje sobre a degra-
dação do centro da cidade após o “rio” ser barrado da 
paisagem cotidiana.

Telmo Thompson Flores inaugurou o Parcão, em 
1972, na área do antigo prado do Moinhos de Vento, 
e conduziu uma parceria para a construção do 
Planetário da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), aberto no fim daquele mesmo ano 
e entregue à administração federal. Não era à toa que 
tantas obras importantes fossem levadas a cabo jus-
tamente naquele ano: Porto Alegre viveu 1972 como 
os dias do seu bicentenário, após o poder municipal 
formalizar a data de fundação da cidade como 26 de 
março de 1772, o dia em que o povoado colonial foi 
elevado à condição de freguesia. Era o segundo “bi-
centenário” que a capital vivia: em 1940, o primeiro 
governo de Loureiro da Silva decretou que naquele 
ano a cidade completava 200 anos de colonização em 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/05/porto-alegre-dos-aterros-saiba-como-a-cidade-avancou-sobre-o-guaiba-ao-longo-das-decadas-cjvigba4p030h01pemaucrqkk.html
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5 de novembro, remetendo à chegada dos primeiros 
portugueses na região. A lei de Thompson Flores fez 
questão de respeitar a data anterior, dizendo que o 
aniversário da colonização era “revigorado”. Com o 
tempo, porém, foi a data de 26 de março que perma-
neceu como a do aniversário da capital.

Os grandes viadutos

Mas as obras mais marcantes da gestão de Thompson 
Flores seriam as relacionadas à forma como o trans-
porte rodoviário se organizou dentro de Porto Alegre. 
Foram cirurgias rápidas e sem anestesia: desde o iní-
cio, o prefeito anunciou que não se contentaria em ficar 
sentado em seu gabinete aguardando demandas para 
“tapar buracos”. Queria ser pró-ativo e, descontente 
com o estado das finanças municipais em seu primeiro 
ano (prometeram-lhe casa arrumada e contas em dia e 
encontrou caixas vazios), chegou a ameaçar renunciar 
com poucos meses se as verbas necessárias para refor-
mular a capital não aparecessem.

Apareceram. Hoje, as reformas de Thompson Flores 
são particularmente polêmicas por terem consagrado 
uma cidade pensada para os carros e ônibus, eliminan-
do uma série de soluções de transporte coletivo mais 
antigas, como os trens e os bondes. Não só nas obras 
físicas, mas também em legislações como a regulamen-
tação do serviço dos taxistas ou a mudança de permis-
sões de circulação. Na época, porém, os bondes tinham 
se tornado uma dor de cabeça custosa e decrépita, que 
passava de prefeito em prefeito, e havia uma demanda 
crescente para que uma solução em nome dos carros 
fosse efetivamente encontrada: as áreas centrais de 
Porto Alegre ainda conservavam características de uma 
época em que sua frota de automóveis era em torno de 
5 mil veículos, mas no início dos anos 1970 a cidade já 
concentrava 52 mil carros, com uma estrutura jamais 
pensada para comportá-los.

Para desafogar o trânsito, Porto Alegre se torna 
uma cidade de viadutos, que mudam a paisagem do 
centro. Uma das obras mais marcantes é a construção 
do túnel e da elevada da Conceição, alterando radi-
calmente um setor da cidade onde, no passado, che-
gavam os trens vindos de outras cidades: com o carro 
atropelando cada vez mais o transporte ferroviário no 
Brasil inteiro, uma metáfora literal dessa situação é a 

http://lealevalerosa.blogspot.com/2010/08/o-trem-em-porto-alegre.html
https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/1971/360/3609/lei-ordinaria-n-3609-1971-consagra-como-data-de-fundacao-de-porto-alegre-o-dia-26-de-marco
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demolição do chamado “Castelinho”, a velha estação 
pela qual os passageiros chegavam à capital pelas es-
tradas de ferro. No mesmo 1970 em que a antiga gare 
é demolida para o viaduto da Conceição passar por 
cima, é inaugurada, nas imediações, a atual Estação 
Rodoviária de Porto Alegre, principal destino dos ôni-
bus intermunicipais que chegam à cidade.

Os viadutos seguem ganhando espaço: sob Thompson 
Flores também são inaugurados o Loureiro da Silva, o 
Imperatriz Leopoldina, o Tiradentes, o Obirici e o Dom 
Pedro I, no cruzamento da Avenida Praia de Belas com 
a Rua José de Alencar – este, mais tarde, será rebati-
zado para homenagear o antigo prefeito, passando a se 
chamar viaduto Telmo Thompson Flores. O entusias-
mo pelas obras de transporte também leva à demoli-
ção do hoje esquecido Mercado Livre, prédio erguido 
em 1939 em frente ao Mercado Público, para receber 
a feira de produtos agrícolas que depois passaria a 
ocorrer na Central de Abastecimento (Ceasa), inaugu-
rada em 1974.

Seguindo a mentalidade do regime militar de que 
o progresso não podia parar em prédios antigos, vis-
tos muito mais como velhos estorvos do que como 
parte de um patrimônio histórico a ser preserva-
do, Thompson Flores chegou a cogitar a demolição 
do próprio Mercado Público, um movimento que se 
intensificou após o incêndio de 1972. Em uma cida-
de em que a obra da elevada da Conceição podia ta-
par uma de suas fachadas mais famosas como era o 
Edifício Ely (o “prédio da Tumelero”), parecia que o 
argumento de favorecer o tráfego na região central 
faria todas as obras saírem do papel.

Eram mesmo tempos difíceis para mobilizações 
populares e questionamentos na imprensa, mas o 
Mercado acabou se mostrando um símbolo grande 
demais para ser derrubado sem uma boa briga. Uma 
resposta acalorada da sociedade se seguiu e nomes 
importantes da vida cultural da capital, inclusive 
o escritor Mário Quintana, lideraram o movimen-
to para preservar o prédio do século 19 que, no fim, 
permaneceu em pé. “O Mercado Público é protegido 
pelos fantasmas do tempo”, definia Quintana, que 
ainda viveu para ver dois incêndios afetarem a cons-
trução, naquela mesma década. Apesar das sucessi-
vas destruições que poderiam servir de pretexto para 
acabar de vez com tudo, em 1979, sob a prefeitura de 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/06/edificio-ely-sera-reinaugurado-hoje-3802078.html
https://jornaldomercado.com.br/mercado-vizinho/
https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=164314
http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_linhaspoa/poalegre-velha.htm
https://www.correiodopovo.com.br/especial/mercado-p%C3%BAblico-150-anos-de-repetitivas-resist%C3%AAncias-1.369509
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Guilherme Socias Villela, a edificação seria tombada 
como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre.

Adeus à capital

Com um legado de transformações rápidas que ain-
da hoje são utilizadas (e discutidas), Telmo Thompson 
Flores deixou o comando de Porto Alegre em 1975 e, 
quase de imediato, saiu também da própria cidade. 
Após seus dias como prefeito, assumiu a presidência 
da Eletrosul, em Florianópolis, cargo que manteria 
por uma década antes de se aposentar. Por lá, perma-
neceu nos anos finais de sua vida. O responsável pelas 
últimas grandes transformações no rosto da capital 
gaúcha morreria na sua equivalente catarinense, em 
2008, aos 87 anos.

https://jornaldomercado.com.br/um-marco-que-resiste/
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Por Maurício Brum

Guilherme Socias Villela

José Montaury

Alberto Bins
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úma porto 

alegre mais 
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P assados os anos da frenética transfor-
mação de Porto Alegre nas mãos de 
Telmo Thompson Flores, a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA) se-
guiu no poder, agora com o economis-
ta Guilherme Socias Villela. Em 1975, 

ainda sem eleições diretas para o comando da capital, 
teria início o terceiro mandato mais longo da história da 
cidade: depois dos mais de 27 anos de José Montaury 
(1897-1924) e de quase um decênio com Alberto Bins 
(1928-37), os oito anos exatos de Villela foram o maior 
período contínuo de um mandatário – mesmo depois da 
redemocratização e com a possibilidade de reeleição, se-
ria comum que os prefeitos deixassem o cargo no meio 
do caminho para tentar o Palácio Piratini.

Se a época de Thompson Flores foi marcada pelos 
grandes viadutos que tentaram desafogar o trânsito de 
uma Porto Alegre que já tinha dez vezes mais automó-
veis do que seu planejamento rodoviário permitia, os 
anos de Villela tentariam estabelecer os mecanismos 
para que a cidade pudesse fazer uso da nova estrutura. 
Com os bondes tirados de cena e o transporte coletivo 
sobre as ruas cada vez mais fundamental, seria reimple-
mentado, por exemplo, o serviço de lotações na cidade. A 
partir de 1977 começaram a circular as primeiras linhas, 
em kombis, posteriormente substituídas por micro-ôni-
bus, um modelo que se mantém atualmente. Nos anos 
50, já havia operado na capital o chamado “táxi-lotação”,  

34 08/04/1975 A 08/04/1983
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Guilherme Socias Villela

http://antigaportoalegre.no.comunidades.net/fotos-1941-1960
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mas eram carros normais percorrendo linhas fixas, que 
recebiam passageiros até lotar os quatro assentos, uma 
prévia do modelo moderno. Também foram inaugurados 
corredores de transporte em avenidas como João Pessoa, 
Bento Gonçalves, Assis Brasil e Protásio Alves, entre ou-
tras, e criadas as famosas Linhas Transversais dos ônibus 
urbanos, com nomes que iam do T1 ao T4.

A burocracia municipal passaria por uma revi-
são, com a criação de uma série de órgãos que ain-
da hoje permanecem em funcionamento, como o 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), 
a Companhia de Processamento de Dados do Município 
de Porto Alegre (PROCEMPA) ou a conversão da antiga 
Secretaria Municipal da Produção e do Abastecimento 
na atual Secretaria Municipal da Produção, Indústria e 
Comércio (SMIC).

Árvores, patrimônio e cultura

Um contraste em relação ao governo anterior, po-
rém, ficou logo claro. Ainda que Guilherme Socias 
Villela também tenha voltado os olhos para o transpor-
te em uma cidade que seguia crescendo rapidamente 
(mais de 15 mil casas, apartamentos e lotes urbaniza-
dos foram construídos em seu governo) e precisava de 
soluções para tantos carros, sua gestão não atropelou 
tanto os patrimônios materiais e imateriais da cidade 
em nome de obras desenfreadas. Pelo contrário: foi 
sob Socias Villela que surgiu o Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – uma ino-
vação em uma cidade que vinha demolindo ou desca-
racterizando antigos marcos arquitetônicos em nome 
dos viadutos.

Se com Thompson Flores o Mercado Público es-
teve muito próximo de ser demolido, por exemplo, 
exigindo grande mobilização popular por sua preser-
vação, com Villela ele foi tombado como patrimônio 
histórico, em 1979. No mesmo ano, a cidade também 
ganhou uma instituição destinada a ser a guardiã de 
seu passado: o Museu Histórico de Porto Alegre (hoje 
Museu Joaquim Felizardo), na Rua João Alfredo. Um 
pouco mais cedo, em 1978, havia sido inaugurado o 
Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio 
Rodrigues, na Avenida Erico Veríssimo, que permitiu 
congregar em um mesmo local biblioteca municipal, 
teatro, ateliê e salas de exposição.
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José Loureiro da 
Silva – Parte I

José Loureiro da 
Silva – Parte II

Villela em 2012

Outra inovação foi a criação da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (SMAM), em 1976, considerada a 
primeira do seu tipo no país. Com o pioneirismo ver-
de, o governo Villela recuperou medidas que, antes, 
só haviam sido impulsionadas com mais força nos 
mandatos de Loureiro da Silva (1937-43 e 1960-64): o 
incentivo à abertura de parques e de áreas verdes pela 
cidade e do seu uso ativo pela população. A cidade 
ganhou novos parques nas zonas aterradas ao longo 
da década, como o Maurício Sirotsky Sobrinho (tam-
bém conhecido como Parque Harmonia) e o Marinha 
do Brasil, além de outras áreas verdes e praças espa-
lhadas pelo território urbano. Mais de um milhão de 
árvores foram plantadas, consolidando Porto Alegre 
como uma das capitais mais arborizadas do Brasil. 
E um dos símbolos do aproveitamento dos parques 
porto-alegrenses ganhou forma e foi oficializado 
em sua gestão: o Mercado de Artesanato no Parque 
Farroupilha, popular Brique da Redenção, realizado 
desde março de 1978 e reconhecido pela Prefeitura no 
início de 1983, pouco antes do fim de seu mandato.

Passado vivo

Encerrado seu período no Paço Municipal, Villela 
seguiu ativo na política. Em 1988, já com um Brasil 
de volta à democracia, tentou retornar à prefeitu-
ra. Acabou em terceiro lugar, com cerca de 15% dos 
votos válidos, no pleito que elegeria Olívio Dutra. 
Depois, foi deputado estadual e Secretário Estadual 
dos Transportes, além de tentar uma vaga no Senado 
Federal, entre outros cargos. Aos 85 anos, Guilherme 
Socias Villela é o mais antigo ex-prefeito de Porto 
Alegre ainda vivo. Seu último mandato eletivo foi 
como vereador na capital, entre 2013 e 2016.

Fo
to

: A
n

a 
M

ar
ia

 M
u

lle
r, 

E
d

it
or

ia
l J

/D
iv

.

https://briquedaredencao.com.br/institucional/


08/04/1983 A 01/01/1986

PARTIDO DEMOCRÁTICO  
SOCIAL (PDS)

35
João  

Antônio  
Dib

Fo
to

: P
P

-R
S/

D
iv

u
lg

aç
ão



134

Por Maurício Brum

João Antônio Dib 
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999 Dias 

Como 

preFeito, 

60 anos 

trabalhanDo 

pela Capital

“ Cheguei com 15 anos. Na primeira noite 
que eu estava em Porto Alegre, em dezem-
bro de 1944, olhei na Praça da Alfândega 
as luzes de neon, a cidade me parecia 
muito alegre, o povo contente nas ruas, 
podiam caminhar com tranquilidade. Eu 

disse: esta é a cidade”, recordou João Antônio Dib em 
entrevista à TV Câmara da capital, no início de 2020. 
Natural de Vacaria, mas radicado em Porto Alegre há 
mais de 75 anos, Dib não cansou de declarar seu amor 
pela cidade adotiva desde então – “o melhor lugar do 
mundo”, como define.

O gosto pela capital acabaria se refletindo em serviços 
prestados ao longo de seis décadas. Engenheiro civil de 
formação, ingressou no serviço público em 1952, como 
topógrafo do Serviço de Habitação Popular. Entre car-
gos técnicos e políticos, só se afastaria da vida pública em 
2012, ao concluir seu último mandato como vereador, já 
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https://www.facebook.com/tvcamarapoa/videos/1163469980513492/
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Célio Marques 
Fernandes 

Thelmo Thompson 
Flores

aos 83 anos. Ao longo do tempo, foi secretário municipal 
de Transportes, em seguida de Obras e Viação, depois do 
Governo Municipal; foi diretor-geral do Departamento 
Municipal de Águas e Esgotos (DMAE) em duas oportu-
nidades e assessor-engenheiro da Prefeitura sob os go-
vernos de Célio Marques Fernandes (1964-65 e 1965-69) 
e Telmo Thompson Flores (1969-75). Veteraníssimo vere-
ador de dez legislaturas, Dib também teve a oportunidade 
de ser, ele próprio, prefeito por exatamente 999 dias.

O último indireto

Após assumir uma vaga na Câmara em 1971 como su-
plente, renovaria o mandato em 1972, 1976, 1982, 1988 
(como o mais votado da cidade), 1992, 1996, 2000, 2004 
e 2008. Ironicamente, para um político que nunca teve 
dificuldades em vencer eleições, a João Dib coube o títu-
lo de ser o último prefeito da história da cidade a ser es-
colhido de forma indireta. Como ocorria em cidades es-
tratégicas durante a ditadura, o que incluía as capitais, 
foi indicado por nomeação do governador Jairo Soares 
e teve seu nome ratificado pela Assembleia Legislativa.

Dib havia se filiado à Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA) no final dos anos 1960, ao entender que, 
embora ocupasse um cargo técnico na administração 
municipal, suas funções também eram políticas. Caso 
raro, permaneceu fiel ao partido mesmo após quatro 
mudanças de nome: quando Dib chegou à prefeitura, a 
ARENA já havia se tornado Partido Democrático Social 
(PDS), e ele seguiria nas fileiras da sigla quando ela foi 
reempacotada como Partido Progressista Reformador 
(PPR), Partido Progressista Brasileiro (PPB) e, mais 
recentemente, apenas Partido Progressista (PP).

Para Dib, que debutou na política na época em que 
apenas duas siglas eram autorizadas a existir no país, 
nunca houve programas suficientes que justificassem 
a fundação de dezenas de partidos pelo Brasil. Se em 
sua própria legenda houvesse algo que lhe desagradas-
se, Dib entendia que havia de trabalhar para mudá-la, 
mas não sair da mesma, como se tornou usual após a 
redemocratização. “Nós não temos mais partidos no 
país”, disse, em entrevista ao Sul21 em 2011, pouco 
após anunciar que se retiraria da vida pública, desi-
ludido com a situação da política naquele momento. 
“Partidos são muito importantes, mas o que temos 
atualmente é um aglomerado de pessoas que negociam 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/07/especialistas-apontam-alternativas-para-superar-a-crise-do-sistema-partidario-brasileiro-ckcgi5ce2000n0147jyvym87d.html
https://www.sul21.com.br/noticias/2011/01/joao-dib-nao-se-entra-mais-na-politica-para-servir-e-sim-para-ser-servido/
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José Loureiro da 
Silva – Parte I

José Loureiro da 
Silva – Parte II

Em 1984, ano da grande 
enchente

cargos”, prosseguiu. À época, por sua experiência e de-
senvoltura nas tramas legislativas, era o líder do go-
verno José Fortunati (PDT, 2010-17) na Câmara.

Com um mandato mais curto que o de seus ante-
cessores, Dib seguiu com a política de investimentos 
em infraestrutura que havia marcado os anos anterio-
res, e nunca escondeu ter em Loureiro da Silva (1937-
43 e 1960-64) o seu grande exemplo de gestão. Em 
seus dois anos e meio no governo, João Dib duplicou 
as avenidas Sertório e Baltazar de Oliveira Garcia, 
fez 66 novos quilômetros na rede de água e outros 25 
na rede de esgoto, modernizou o Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) e entregou 65 escolas e quase 2,5 mil 
moradias populares.

Em sua gestão, Porto Alegre entrou em estado de 
emergência por conta da grande enchente de 1984.  
O episódio foi significativo: embora muito abaixo dos 
4,76 metros registrados pelo Guaíba na maior enchen-
te da história, em 1941, seria a primeira cheia impor-
tante vivida pela capital após a conclusão de uma série 
de obras de contenção das águas ao longo da década de 
1970, que incluíram o polêmico Muro da Mauá.

João Dib cancelou uma viagem ao interior do es-
tado e foi pessoalmente ao cais monitorar a situação, 
tomando uma decisão histórica: as comportas do Cais 
Central foram fechadas pela primeira vez e o estrago 
no centro da cidade acabaria sendo menor do que o 
visto nas enchentes do final da década de 1960, as úl-
timas antes das obras, embora ainda significativo em 
outras partes da capital e da Região Metropolitana. 
Apenas em 2015 Porto Alegre viveria uma enchente 
maior, chegando a 2,97 metros. A sequência de ciclo-
nes que atingiu o estado em julho de 2020 fez com 
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https://twitter.com/MetroclimaPOA/status/1282271966670487552
https://metsul.com/a-grande-enchente-de-1984/
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Em 2019

que o nível do Guaíba voltasse a superar, por um cen-
tímetro, os 2,60 registrados em 1984.

Defensor de uma administração mais simples, go-
vernou com apenas dez secretarias municipais, sempre 
fazendo uso dos quadros do funcionalismo de carreira: 
“os prefeitos e os secretários saem do governo, mas os 
funcionários públicos ficam na Prefeitura. Os servido-
res têm consciência que estão na administração muni-
cipal para servir à população”, continua defendendo. 
Assim, ajudou a estabelecer marcos legais para regu-
lamentar os planos de carreira da administração mu-
nicipal, impedindo que os servidores públicos da ci-
dade fossem postos à disposição de outros órgãos com 
ônus para os cofres municipais.

O eterno vereador

Encerrados seus dias no Paço Municipal, Dib pas-
sou apenas dois anos fora da lida política imediata. 
Voltou como vereador para um novo mandato em 
1988, liderando a contagem de votos na cidade, e lá 
seguiu até decidir se retirar por vontade própria em 
2012, mais de quatro décadas depois de ingressar na 
Câmara pela primeira vez. Recordista em mandatos e 
com uma memória privilegiada às vésperas de com-
pletar 91 anos à época da apuração desta reportagem 
(julho de 2020), Dib escreve para jornais e revistas, 
e ainda gosta de percorrer os corredores da Câmara 
para aconselhar os ex-colegas.
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https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/porto_alegre/2019/03/676230-servidores-nao-sao-o-problema-mas-a-solucao--defende-joao-dib.html
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Por Maurício Brum

Alceu Collares

Sereno Chaise

Telmo Thompson 
Flores

Guilherme Socias 
Villela

alCeú 

Collares 

reinaúgúra a 

DemoCraCia 

na CiDaDe

F oram 22 anos entre as eleições de 1963 – 
que conduziram Sereno Chaise a um cur-
to mandato, interrompido pelo Golpe em 
abril do ano seguinte – e o pleito de 1985, 
que fez de Alceu Collares o primeiro pre-
feito da volta à democracia. Entre Chaise 

e Collares, longos anos da Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA) em suas diferentes encarnações, com prefeitos 
que marcaram época como Thompson Flores (1969-75) e 
Villela (1975-83), mas sempre escolhidos de forma indi-
reta. Porto Alegre, afinal, era um dos municípios “estra-
tégicos” para os quais a ditadura não permitia votações.

Quando a cidade pôde, enfim, voltar às urnas para es-
colher seu prefeito, pareceu até uma recordação dos anos 
1960: era o partido de Leonel Brizola que conquistava o 
Paço Municipal. Agora, o trabalhismo brizolista não es-
tava mais representado pela sua sigla histórica, o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB). Não que o velho partido 
não existisse mais, mas um dos efeitos da redemocra-
tização foi a sua fratura interna: em um episódio ainda 
hoje controverso, Ivete Vargas, a neta de Getúlio, herdou 
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Marques 
Fernandes & Souza

Leonel Brizola

Célio Marques 
Fernandes & 

Renato Souza

a sigla; Brizola, alegando que na nova configuração seu 
protagonismo seria reduzido, decidiu fundar um partido 
próprio. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) surgiu 
em 1979 no exílio, em Lisboa, e em solo gaúcho – graças 
ao arrasto popular de Brizola –, e rapidamente herdaria 
as preferências dos trabalhistas de outrora.

Uma situação ficaria clara no pleito celebrado em 
15 de novembro de 1985. Alceu Collares fez 257,5 mil 
votos e foi eleito representando o PDT de Brizola. O 
PTB, que daquele passado ganhador de eleições só ti-
nha o nome, ficou em último lugar com Jorge Krieger de 
Melo, que conquistou apenas 7,5 mil eleitores – 250 mil 
a menos. Uma vitória que também seria decisiva sobre 
o Partido Democrático Social (PDS), o partido herdeiro 
da ARENA que havia governado a cidade desde o Golpe 
(com uma brevíssima interrupção ainda em 1965, quan-
do Renato Souza passou dois meses no cargo): Victor 
Faccioni, o candidato da situação, fez pouco menos de 
58 mil votos, ficando atrás não apenas de Collares, mas 
também de Carrion Júnior, do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB) e de Raul Pont, do 
Partido dos Trabalhadores (PT).

Da quitanda à prefeitura

Alceu Collares esteve entre os políticos de ori-
gens mais modestas a chegar ao governo da capital. 
Vendedor de laranjas na infância em Bagé, passou a 
carteiro ainda na cidade da fronteira sul, e chegaria a 
Porto Alegre apenas em 1946, às vésperas de completar 
20 anos, para trabalhar como telegrafista. Funcionário 
público de carreira, no meio do caminho se formou em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), e só deixou a profis-
são para ingressar na política. Militando no velho PTB, 
Collares não poderia ter escolhido um ano menos al-
vissareiro para exercer seu primeiro cargo eletivo: as-
sumiu como vereador em 1964, quando o Golpe estava 
em marcha para varrer os trabalhistas e os velhos par-
tidos de cena.

Talvez, justamente por ainda não ser um político 
renomado como outros colegas de partido que foram 
cassados e tiveram de buscar o exílio, Collares conse-
guiu permanecer ativo na política. Durante o biparti-
darismo imposto pela ditadura, integrou as fileiras do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a oposição 
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“autorizada” pelo regime, e nos anos seguintes se tor-
naria um dos principais nomes do partido no estado: 
em 1970, elegeu-se o deputado federal mais votado do 
Rio Grande do Sul em sua sigla; manteve o cargo em 
1974 e 1978, desta vez como o mais popular entre todos 
os candidatos, somando mais votos inclusive do que 
os nomes da ARENA. Seu período na Câmara incluiu 
a relatoria do projeto do qual se diz mais orgulhoso: a 
Lei do Inquilinato de 1979, que acabou com a chama-
da “denúncia vazia”, que permitia obrigar o inquilino a 
desocupar o imóvel sem justificação.

Quando o bipartidarismo acabou, o PDT reintegrou 
os velhos quadros do trabalhismo e Brizola decidiu que 
tentaria cargos no Rio de Janeiro. A potência eleitoral 
que o próprio Alceu Collares havia adquirido pareceu 
torná-lo uma escolha óbvia para as primeiras investidas 
do novo partido nas urnas gaúchas. Em 1982, Collares 
tentou chegar ao governo do Estado nas primeiras elei-
ções diretas para o cargo desde o Golpe, mas aquela vo-
tação ainda foi marcada pela dicotomia ARENA-MDB, 
agora já renomeados PDS e PMDB: representando a si-
tuação, Jairo Soares se elegeria com 0,7 ponto percen-
tual a mais que Pedro Simon. Collares ficou em terceiro 
lugar, com respeitáveis 23% dos votos.

Sua redenção viria quatro anos depois, tornando-se o 
primeiro prefeito de Porto Alegre na redemocratização. 
Seria um mandato mais curto, de apenas três anos, até 
que o Brasil readequasse seus calendários eleitorais. Mas 
foi suficiente para que algumas das bandeiras defendidas 
nos antigos mandatos de Brizola reaparecessem, como 
a valorização da educação. Seu governo tentou imple-
mentar os Centros Integrados de Educação Municipal 
(CIEM), uma versão local dos Centros Integrados de 
Educação Pública, os CIEPs, que o governador Brizola 
criou no Rio de Janeiro, prevendo o funcionamento e 
atividades em tempo integral. Sob Collares, a cidade 
também ganhou uma Secretaria Municipal de Cultura, 
criada em 1988, tornando independente o que antes era 
uma divisão dentro da pasta de Educação. Seu governo 
também deu nome oficial para o Centro Municipal de 
Cultura, que passou a homenagear Lupicínio Rodrigues, 
e inaugurou o Ginásio Municipal, que ganhou o nome do 
futebolista Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha.

A gestão Collares contaria, também, com o trauma da 
morte precoce do vice-prefeito ainda no cargo: Glênio 
Peres faleceu a poucos dias do 55º aniversário, no final 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_noticia=999194757&SECRETARIA+MUNICIPAL+DA+CULTURA+COMEMORA+30+ANOS
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/08/23/152492-por_onde_anda_uma_prosa_com_alceu_collares.html.php
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Alceu Collares (ao centro) 
com Brizola (à esquerda)

de fevereiro de 1988, vitimado por um câncer. Em sua 
homenagem, o largo em frente ao Mercado Público se-
ria rebatizado.

Redescobrindo o caminho do Piratini

Encerrado seu período no Paço, Collares não passaria 
muito tempo sem um novo cargo eletivo. Ele seria o pri-
meiro prefeito a retomar uma tradição do último perío-
do democrático e que havia se perdido durante a ditadu-
ra: a dos mandatários da capital que despontavam como 
fortes candidatos a governar também o Estado. Antes 
dele, Ildo Meneghetti (prefeito entre 1948-51 e 1952-54) 
e Leonel Brizola (1956-58) haviam chegado lá. Depois, 
Olívio Dutra (1989-93) e Tarso Genro (1993-97 e 2001-
02) também o fariam.

Em outubro de 1990, Collares derrotaria Nelson 
Marchezan – pai do prefeito Nelson Marchezan Júnior, 
mandatário da capital entre 2017 e 2021 – fazendo 61% 
dos votos em segundo turno, para se tornar o primeiro 
(e ainda único) governador negro do Rio Grande do Sul. 
Sem conseguir fazer sucessor para o Palácio Piratini, 
deixaria o cargo para ganhar mais dois mandatos como 
deputado federal. No início dos anos 2000, voltou a 
concorrer à prefeitura (em 2000, perdendo para Tarso 
Genro em segundo turno) e ao Estado (em 2006, fican-
do em quinto lugar). Mesmo sem voltar ao governo, seu 
mandato entre 1986 e 1989 guarda a distinção de ter 
sido o primeiro no que viria a se tornar o período mais 
longo da história de Porto Alegre podendo escolher seu 
prefeito democraticamente. Aos 93 anos, Alceu Collares 
ainda vive na zona sul da capital.
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37 Olívio Dutra
01/01/1989 A 01/01/1993

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Por Maurício Brum

Olívio Dutra

olivio Dútra 

abre a era 

Do pt no 

ComanDo Da 

Capital

E m 1980, quando o Partido dos Traba- 
lhadores (PT) nasceu, o nome de Olívio 
de Oliveira Dutra era o segundo a apa-
recer na lista de membros-fundadores 
publicada na edição de 21 de outubro 
do Diário Oficial da União. Apenas dois 

anos depois, ele seria o primeiro candidato petista da 
história a concorrer ao Palácio Piratini, algo que faria 
outras três vezes, chegando a se eleger em uma oportuni-
dade. Em 1982, o PT de Olívio fez votação inexpressiva e, 
com 1,5% das preferências, ficou em último lugar no plei-
to que elegeu Jair Soares, do Partido Democrático Social 
(PDS). Antes que a década acabasse, porém, o jogo vira-
ria: os petistas cresceram para se tornar uma das maio-
res siglas do Rio Grande do Sul e teriam em Porto Alegre 
uma de suas grandes vitrines para, na virada do século, 
ajudar a catapultar o partido ao governo federal.

A vitória de Olívio na corrida ao Paço Municipal, 
em 1988, foi considerada uma grande surpresa na 
época. Sua vitória foi convicta, derrotando partidos e 
políticos com história na cidade, como Carlos Araújo, Fo
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https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3466091/pg-77-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-21-10-1980
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Guilherme Socias 
Villela

que representava o situacionista Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) de Brizola, e o ex-prefeito 
Guilherme Socias Villela (1975-83), do PDS, deixado 
para trás com menos da metade dos votos do ganhador.  
O petista também derrotou, na oportunidade, um 
político jovem que vinha despontando: o jornalista 
Antônio Britto, do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB). Britto, que pouco antes havia se 
tornado um rosto conhecido nacionalmente como 
porta-voz de Tancredo Neves, comunicava ao país o 
drama dos dias finais daquele que seria o primeiro 
presidente civil após a ditadura – Neves, no entan-
to, morreu antes da posse. A rivalidade entre Britto 
e Olívio nas urnas marcaria, depois, duas eleições ao 
governo do Estado, com o primeiro levando a vitória 
em 1994 e o petista dando o troco em 1998.

Antes de Porto Alegre, o PT só havia governado uma 
capital brasileira, elegendo Maria Luiza Fontenele na 
capital cearense Fortaleza em 1985. No pleito de 1988, 
a legenda passou a ganhar mais espaço nas maiores ci-
dades do país: ao lado de Olívio, também foram eleitos 
Vitor Buaiz, em Vitória (ES), e Luiza Erundina, em São 
Paulo. Mas em nenhum lugar o partido teve um período 
contínuo tão longo, antes de chegar ao Planalto, como 
na capital gaúcha. De fato, o PT viria a se tornar a si-
gla que mais tempo governou Porto Alegre em um pe-
ríodo democrático: antes houve os 47 anos do Partido 
Republicano Rio-Grandense no início da República 
(1890-1937) e os 21 anos da ARENA/PDS entre o Golpe 
e a redemocratização (1964-1985, com uma breve in-
terrupção de menos de dois meses em 1965), mas am-
bos tiveram nomes eleitos indiretamente ou eleições de 
candidato único. Com Olívio, depois Tarso Genro, Raul 
Pont e João Verle, o PT iniciava sua própria era de 16 
anos no Paço.

Porto Alegre no mapa

Nascido na região missioneira, em Bossoroca, Olívio 
Dutra cresceu em um lar cujos pais cultuavam Getúlio 
Vargas – daqueles de manter um retrato do político em 
casa. Com 29 anos, fez a longa transição entre a peque-
na localidade interiorana e a capital: já concursado no 
Banrisul, transferiu-se de São Luiz Gonzaga para Porto 
Alegre em 1970. Na década seguinte, ganhou proeminên-
cia política como presidente do Sindicato dos Bancários, 
tornando-se uma liderança conhecida no movimento 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150313_antonio_britto_entrevista_jp
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sindical gaúcho durante a ditadura e estreitando os laços 
que fariam dele um dos fundadores do PT, em 1980, e da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), três anos mais 
tarde. Em 1979, até preso foi por duas semanas, ao liderar 
a greve dos bancários no estado.

Encontrando tempo para se formar em Letras na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e lecionar inglês em meio a dias tão agitados, nos anos 
1980 Olívio seria um nome atuante na consolidação do 
PT e logo virou sua primeira escolha para concorrer aos 
principais cargos executivos no Estado. Embora tenha 
feito resultados frustrantes nas eleições estaduais de 
1982, seguiria como um nome que provocava entusias-
mo dentro e fora do Rio Grande do Sul: presidiu o parti-
do regionalmente em várias oportunidades e, em 1988, 
nos meses até levar a prefeitura, foi o primeiro presi-
dente nacional da legenda após Lula tê-la comandado 
desde a fundação. No caminho para o governo de Porto 
Alegre, Olívio ainda foi deputado federal constituinte.

No Paço, se muitos governos marcaram época por 
alterar o mapa da capital de maneira importante, o go-
verno Olívio ganharia fama por ajudar a “colocá-la” no 
mapa para o resto do mundo. Não que tenham faltado 
decisões que mudaram, literalmente, as representa-
ções espaciais da cidade, que, em anos anteriores, ga-
nhou limites oficiais para uma série de bairros que até 
então só existiam na linguagem popular (Belém Novo, 
Hípica, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Lageado, 
Lami, Ponta Grossa, Restinga e Serraria foram deli-
mitados). Mas o que começou a tornar Porto Alegre 
referência além das fronteiras provincianas seria a 
iniciativa pioneira do Orçamento Participativo (OP).

A ideia do OP encontrou grande resistência em seus 
primeiros anos e, hoje, perdeu muito da força que teve 
durante os governos petistas. Em seu auge, o OP seria 
uma iniciativa capaz de inspirar outras ideias similares 
ao redor do mundo e seria reconhecida pela ONU como 
uma prática bem-sucedida de gestão local: a ideia era 
levar a decisão sobre a alocação de recursos para as 
próprias comunidades que compunham o município, 
dividindo-o em várias partes, com reuniões prepara-
tórias, conselhos e contato constante com a adminis-
tração pública, culminando com uma escolha demo-
crática de quais projetos deveriam ganhar prioridade. 
O Orçamento Participativo se tornaria uma experiên-
cia tão conhecida no exterior que, na virada do século, 

https://contrafcut.com.br/noticias/espiao-infiltrado-na-greve-dos-bancarios-de-79-conta-como-entregou-olivio-dutra-a34b/
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=1129
https://matinal.news/pandemia-pode-enterrar-de-vez-o-orcamento-participativo-em-porto-alegre/
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quando Porto Alegre se propôs a sediar o Fórum Social 
Mundial (FSM), a ideia de vir para o Sul do Brasil  
não pareceu absurda aos visitantes estrangeiros.

O governo Olívio também tomou outras medidas que 
seguem vigentes no cotidiano dos porto-alegrenses: 
a capital seria pioneira em contar com um Conselho 
Tutelar no Brasil, instituído no município em janei-
ro de 1991 (e passando a operar no ano seguinte), e 
também foi uma das primeiras cidades a implementar 
a coleta seletiva, com o recolhimento de recicláveis 
que, com o tempo, seria expandido para toda a cida-
de. Nas decisões que envolviam questões simbólicas e 
culturais, foi em seu governo que o Carnaval de Rua 
virou evento oficial, a Semana da Consciência Negra 
ingressou no calendário de Porto Alegre, o Laçador 
(instalado em 1958) virou símbolo oficial da cidade e 
a Usina do Gasômetro (desativada desde 1974) rece-
beu destinação como espaço cultural.

Mas nem todas as batalhas travadas pelo primei-
ro governo petista foram vencidas. Logo no início do 
mandato, Olívio Dutra também tentou uma interven-
ção nas empresas de ônibus da cidade (um serviço 
do qual o político é um notório usuário até hoje), 
que seguiam adiante com sua constante histórica 
de cobrar aumentos sem oferecer melhoria do ser-
viço. A decisão de intervir veio após os empresários 
prometerem fazer um locaute caso a Prefeitura não 
concedesse o aumento das tarifas que pleiteavam no 
início do ano. Temendo que a cidade ficasse sem ôni-
bus, Olívio disse justificou a medida – que não era 
exatamente inédita: Ildo Meneghetti, prefeito entre  
1948-51 e 1952-54, já havia encampado o transporte 
em seu tempo – para que o governo tivesse o contro-
le de mais de metade da frota, considerando também 
os veículos da Carris. “Isso garantiu que, mesmo que 
os empresários praticassem o locaute, a maioria da 
população tivesse ainda a prestação de serviços”, ex-
plicou, à época, em um Roda Viva da TV Cultura.

Contestada na Justiça, a ousada investida acabaria 
custando aos cofres do município. No fim, já na gestão 
Raul Pont (1997-2001), seria acertado o pagamento de 48 
parcelas de R$ 125 mil (totalizando R$ 6 milhões) para a 
implantação de um Programa de Qualificação do Sistema. 
E o próprio governo Olívio acabaria se vendo obrigado a 
implementar uma controversa medida para compensar 
as perdas das companhias: o chamado “plus tarifário”, 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/663/entrevistados/olivio_dutra_1989.htm
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
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um extra sobre o valor básico das passagens, que alegada-
mente seria utilizado para renovar a frota sucateada nos 
dias de incerteza. “Faltou mais radicalidade para aquela 
intervenção ter um desenvolvimento melhor”, analisou,  
25 anos mais tarde.

Também no Piratini

Olívio Dutra não fez a transição imediata do Paço  
Municipal ao Palácio Piratini, perdendo as eleições 
de 1994 para Antônio Britto, mas chegaria ao gover-
no do Estado quatro anos depois, o quarto ex-prefeito 
de Porto Alegre a fazê-lo, depois de Ildo Meneghetti 
(1948-51 e 1952-54), Leonel Brizola (1956-58) e Alceu 
Collares (1986-89). Em 2002, quando poderia tentar a 
reeleição, uma nova reviravolta: foi derrotado nas pri-
márias do PT por Tarso Genro e se tornou um raro caso 
de político incumbente que não pôde tentar repetir o 
mandato no Brasil. Tarso acabou perdendo (só viraria 
governador no pleito de 2010), assim como o próprio 
Olívio quando fosse escalado para concorrer novamen-
te em 2006. Ministro das Cidades no primeiro governo 
Lula, Olívio esteve à frente da pasta entre 2003 e 2005, 
e nunca mais ocupou um cargo eletivo após deixar o 
governo do Estado. Segue, no entanto, atuante na mi-
litância partidária. Crítico dos rumos que a direção pe-
tista tomou nos últimos tempos, Olívio ainda vive na 
capital, aos 79 anos.
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https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/aos-77-anos-olivio-dutra-distribui-santinhos-e-conversa-com-eleitores-nas-ruas-de-porto-alegre/
https://www.sul21.com.br/postsrascunho/2014/07/acho-que-faltou-maior-radicalidade-diz-olivio-dutra-sobre-intervencao-no-transporte-coletivo-de-poa/
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38 Tarso Genro
01/01/1993 A 01/01/1997

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Por Maurício Brum

Tarso Genro, em 2008

Alceu Collares

tarso genro 

ConsoliDa o 

jeito petista 

De governar 

na Capital 

(primeiro 

manDato)

D epois que o Partido dos Traba-
lhadores (PT) conquistou a prefei-
tura de Porto Alegre pela primeira 
vez com Olívio Dutra (1989-93), o 
primeiro salto de seu vice, o advo-
gado Tarso Genro, acabaria sendo 

em falso: em 1990, nem bem iniciada a gestão pe-
tista na capital, Tarso foi lançado como o nome da 
sigla para o Palácio Piratini e acabou em último lugar 
entre os quatro candidatos. Naquele pleito, vencido 
em segundo turno por outro ex-mandatário de Porto 
Alegre, Alceu Collares (1986-89), a chapa da Frente 
Popular Gaúcha – a coalizão encabeçada pelo PT 
com o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) – somou apenas 10% 
dos votos.
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Ficou claro que era preciso consolidar o chamado 
“jeito petista de governar” antes de subir os próximos 
degraus no poder gaúcho. Conforme Olívio se apro-
ximava do fim de seu mandato, não havia dúvidas de 
que o segundo em comando no município era o can-
didato natural à sucessão. Em Porto Alegre, o PT do 
Orçamento Participativo e das medidas ousadas à es-
querda vinha em alta e ajudava a converter a cidade 
em uma das maiores vitrines nacionais do partido.

Nas eleições de 3 de outubro de 1992, Tarso fez até 
mais votos do que quando Olívio se elegeu: subiu para 
quase 46% do eleitorado, contra cerca de 39% de qua-
tro anos antes. Agora, porém, havia um dispositivo 
novo no sistema eleitoral da cidade: o segundo turno, 
que não se revelou um problema. Em 15 de novembro 
– a primeira vez que Porto Alegre precisou voltar às 
urnas em um mesmo pleito para decidir seu manda-
tário – Tarso Genro aumentou sua base para 60,5% 
dos votos válidos, superando com facilidade Cezar 
Schirmer, candidato pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB).

De Santa Maria ao Paço, com exílio 
no caminho

Curiosamente, décadas mais cedo, Tarso e Schirmer 
haviam começado no mesmo local e no mesmo parti-
do. Na época do bipartidarismo forçado da ditadura, 
ambos iniciaram suas carreiras políticas como verea-
dores pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
de Santa Maria: são borjense de nascimento, Tarso 
havia se mudado com a família para a Região Central 
seguindo os passos do pai, Adelmo Simas Genro, pro-
fessor e também político. Tarso chegou à Câmara 
Municipal em 1968, aos 21 anos; Schirmer o seguiria 
quatro anos mais tarde.

Mas o MDB daqueles tempos era uma junção de 
todas as correntes que não apoiavam o regime mili-
tar, e a distância entre Tarso Genro e Cezar Schirmer 
que as urnas confirmaram no futuro já se fez ver des-
de os primeiros anos em que foram correligionários 
pelas imposições da época. Tarso logo passou a in-
tegrar as fileiras revolucionárias (e clandestinas) do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), uma postura 
que o forçou ao exílio. Na virada para os anos 1970, 
precisou renunciar à vereança e passar alguns anos 
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no Uruguai, até que os processos que corriam contra 
ele na Justiça Militar por sua atuação política fossem 
arquivados definitivamente.

De volta ao Brasil em 1973, atuou na área de for-
mação e presidiu a Associação Gaúcha dos Advogados 
Trabalhistas (Agetra) em duas oportunidades, antes 
de voltar a ocupar cargos eletivos. Pelo PT, além da 
vice-prefeitura no mandato de Olívio, foi deputado 
federal suplente e assumiu o mandato em diferentes 
períodos em 1989 e 1990. Uma vez eleito para coman-
dar a cidade, trabalhou pela consolidação das políti-
cas iniciadas no governo anterior.

Foi o caso, por exemplo, do Orçamento Participativo, 
que ganhou destaque mundial no início de 1996: Tarso 
foi a Istambul, na Turquia, apresentar o projeto pionei-
ro da capital gaúcha na 2ª Conferência Mundial Sobre 
os Assentamentos Humanos da ONU, a HABITAT II. 
O evento exaltou a iniciativa do governo municipal 
como uma das políticas de integração urbana a serem 
emuladas em outros lugares, e ajudou a tornar Porto 
Alegre uma referência internacional para alternativas 
socioeconômicas na virada do século.

O governo Tarso também é lembrado por uma sé-
rie de medidas que marcariam de forma relevante 
a cultura e a arte na capital. Foi criada a Secretaria 
Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME), 
um grupo de estudos para a implantação do Porto 
Seco teve início, e em 1993 foi estabelecido o Fundo 
Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural 
(Fumproarte), selecionando projetos a serem realiza-
dos com subsídio da cidade. No ano seguinte, a capital 
ganhou o festival de teatro “Porto Alegre em Cena”, 
organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e, 
desde então, é parte do calendário oficial de eventos. 
Ainda em 1994, o Prêmio Açorianos, criado nos anos 
1970 sob Guilherme Socias Villela (1975-83) para re-
conhecer as artes cênicas, foi expandido e passou a 
laurear também obras de literatura, tornando-se rapi-
damente um dos mais importantes da área.

A sequência petista

Em meio ao mandato, Tarso Genro chegou a con-
tar com mais de 70% de aprovação, sendo o segundo 
prefeito mais bem avaliado entre os mandatários das 
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capitais brasileiras. O PT seguia com apoio crescente 
na administração municipal e, em 1996, novamente 
ganharia a Prefeitura com mais votos do que no pleito 
anterior: desta vez, Raul Pont seria eleito ainda em 
primeiro turno. Dois anos mais tarde, viria a conquis-
ta do Piratini, com Olívio Dutra. O próprio Tarso even-
tualmente chegaria ao governo estadual, tornando-se 
o mais recente ex-prefeito de Porto Alegre a governar 
também o Rio Grande do Sul. Antes disso, porém, ele 
retornaria outra vez ao Paço Municipal na virada do 
século – uma história que recuperaremos adiante.
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Por Maurício Brum

Raul Pont, em 2004
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D a Ilha do Presídio à Prefeitura. Essa 
é a trajetória pouco usual de Raul 
Pont, o último prefeito de Porto 
Alegre no século 20 e que, quase 30 
anos mais cedo, esteve isolado no 
centro de detenção que existia no 

meio do Lago Guaíba, como prisioneiro político da dita-
dura. Pont, o prefeito petista com a eleição mais convic-
ta de todas, levaria o pleito no primeiro turno da elei-
ção e trazia consigo um longo histórico de militância. 
Presidiu o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
entre 1968 e 1969, em meio ao pior momento da repres-
são; na década seguinte, participaria de mobilizações 
dos sindicatos dos bancários e dos professores – duas 
profissões que exerceu antes da política partidária.

Entre uma militância e outra, houve uma mudança 
de Porto Alegre para São Paulo e, por lá, uma prisão 
nas mãos da Operação Bandeirante, a infame Oban 
de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pont foi um dos 
prisioneiros políticos mantidos incomunicáveis no 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) pau-
lista em 1971, sendo depois transferido para o Sul. Entre 
fevereiro e dezembro de 1972, foi mantido na Ilha das 
Pedras Brancas, nome oficial da Ilha do Presídio, como 

39 Raul Pont
01/01/1997 A 01/01/2001

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalhesAc&item=56800
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Na campanha de 1982

Tarso Genro – 
Parte I

Olívio Dutra

era mais conhecida. A prisão e as torturas não o demo-
veram, porém, de seguir atuando na política quando 
recuperou a liberdade – e, já na transição democrática, 
Raul Pont faria parte da lista de nomes notáveis que 
concorreram pelo Partido dos Trabalhadores (PT) gaú-
cho aos principais cargos que se abriam para a partici-
pação popular.

Antes de assumir a prefeitura, Pont foi candidato 
ao Senado, em 1982, e ao próprio cargo máximo do 
Executivo municipal, em 1985, sem sucesso. Seria 
eleito deputado estadual em 1986, como o mais vo-
tado da sigla, e quatro anos mais tarde virou deputa-
do federal. Voltaria a Porto Alegre, porém, no início 
de 1993, como vice-prefeito na chapa de Tarso Genro 
(1993-97) – em cuja gestão acumulou a função de 
Secretário-Geral de Governo. Quando o mandato de 
Tarso se encerrou, o então vice foi o sucessor natural: 
em 1996, Pont fez quase 54% dos votos em primeiro 
turno, no maior sucesso eleitoral petista até hoje em 
Porto Alegre. O próprio Tarso havia feito perto de 46% 
dos votos em 1992, precisando de segundo turno para 
confirmar a vitória, enquanto Olívio Dutra (1989-93) 
havia inaugurado os anos do PT no Paço Municipal 
com 39% do eleitorado, no que foram as últimas elei-
ções de turno único na capital.

Rumo ao Fórum Social

Como vinha ocorrendo desde a ascensão de Olívio 
ao poder, o mandato de Pont seguiu consolidando pro-
jetos centrais da gestão petista, como o Orçamento 
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Participativo e os investimentos em cultura e patri-
mônio. Após os conflitos que marcaram os primeiros 
tempos do PT no governo municipal, quando a cidade 
realizou uma intervenção nas empresas de ônibus, atin-
giu-se um acordo com os transportadores. Também foi 
fundada, em 1998, a Empresa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC), buscando melhorar a fiscalização 
do trânsito na cidade.

Em seu governo, o Festival de Arte Cidade de Porto 
Alegre passou a integrar o calendário oficial de even-
tos do município, o Parque Farroupilha foi tombado e 
as obras de restauração do Mercado Público, iniciadas 
em 1990, foram enfim concluídas, devolvendo ao pré-
dio histórico suas características mais distintivas ainda 
hoje. Foi quando o prédio voltou a valorizar seu estilo 
tradicional, com o resgate visual das arcadas, a recu-
peração circulações internas e a inauguração de um 
memorial. Também deu um passo para a modernidade 
com uma nova cobertura de aço e vidro e a instalação de 
escadas rolantes e elevadores. Reaberto em março de 
1997, o Mercado Público teve seu projeto premiado na-
quele ano pela 3ª Bienal Internacional de Arquitetura, 
em São Paulo.

Foi também em meio à gestão Raul Pont que o PT 
chegou ao governo do Estado pela primeira vez, com o 
próprio Olívio Dutra, eleito contra Antônio Britto em 
um acirrado pleito em 1998, para assumir em 1º de ja-
neiro seguinte. A dobradinha entre o Palácio Piratini e 
o Paço Municipal ajudaria a mobilizar um dos projetos 
mais ambiciosos da história de Porto Alegre, que colo-
cou a capital de vez no centro dos olhares do planeta: a 
criação do Fórum Social Mundial (FSM), que teria sua 
primeira edição em janeiro de 2001. Quando o FSM foi 
realizado, Pont havia deixado a prefeitura poucos dias 
mais cedo, devolvendo o cargo a Tarso Genro, eleito no-
vamente para governar a cidade no pleito do ano 2000. 
Mas foi na gestão de Pont que as tratativas avançaram, 
lado a lado com o vice-governador Miguel Rossetto, 
como relatado pela reportagem da Parêntese em ja-
neiro de 2020.

Começou em 2000, com uma reunião entre Raul 
Pont (PT), prefeito da cidade na época, e o en-
tão vice-governador do Estado, Miguel Rossetto 
(PT). Junto com Pont, o diretor do jornal Le 
Monde Diplomatique no Brasil, Bernard Cassen, 
e o ex-empresário Oded Grajew, um dos maiores 

https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/um-outro-mundo-ainda-e-possivel/
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Na eleição de 2002

ativistas em prol da responsabilidade social e 
empresarial no país, presidente emérito do Ins-
tituto Ethos de Responsabilidade Empresarial e 
da Oxfam (ong inglesa com ação global no com-
bate às desigualdades) no Brasil. Eles tinham 
uma proposta que, poucos meses mais tarde, iria 
se consolidar e colocar a Capital no centro da 
mídia internacional: “a ideia era apoiar o Fórum 
Social Mundial”, comenta Rossetto sobre a con-
versa fundadora. A missão, por sua vez, era am-
biciosa: ser um contraponto ao Fórum Econô-
mico Mundial, realizado desde 1971 em Davos, 
na Suíça. Os dois eventos deveriam acontecer ao 
mesmo tempo, no mês de janeiro.

Depois da prefeitura

Bem avaliado, o governo Raul Pont não teria di-
ficuldades para manter o PT no poder, com o pleito 
que elegeu Tarso novamente em 2000. Mas, ironica-
mente, o início do século 21 seria mais acidentado: 
após anos tendo Porto Alegre como sua grande vitri-
ne para o Brasil, o PT perderia a maior cidade gaúcha 
justamente na época em que finalmente chegava ao 
governo federal, com Lula, em 2002. Pela primeira 
vez, um prefeito eleito pelo partido deixaria o man-
dato no meio do caminho para tentar o governo do 
Estado: após Olívio Dutra perder as internas do parti-
do e ser impedido de tentar a reeleição, Tarso candi-
datou-se ao Piratini naquele mesmo 2002 e foi derro-
tado por Germano Rigotto, do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), deixando ao vice, 
João Verle, a missão de encerrar o mandato petista 
em Porto Alegre.

Em 2004, caberia ao próprio Pont tentar garantir 
a sequência do petismo no comando de Porto Alegre, 
mas o vento parecia ter virado: já deputado estadu-
al, o ex-prefeito até liderou as contagens no primeiro 
turno (35,5% dos votos), mas acabaria superado por 
José Fogaça (do Partido Popular Socialista, ex-alia-
do petista no mandato de Pont) na segunda parte das 
eleições, estacionando em pouco mais de 46% do elei-
torado. Raul Pont seguiria na Assembleia Legislativa 
até 2010, sem tentar nova reeleição. Em 2016, seria 
novamente o candidato do PT para tentar retomar o 
Paço, mas a potência eleitoral dos anos 1990 havia fica-
do definitivamente para trás: a coalizão com o Partido 
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Comunista do Brasil (PCdoB) ficou apenas em terceiro 
lugar, vendo Nelson Marchezan Júnior, do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB) e Sebastião Melo 
(PMDB) passarem ao segundo turno.

O PT, que permanece como o partido a ter governa-
do Porto Alegre por mais tempo em um período com 
eleições democráticas, nunca mais retornou ao Paço 
após 2004 – e Pont seria o último prefeito eleito pela 
sigla a cumprir seu mandato inteiro até o fim.
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tarso volta 

ao paCo mas 

entrega a 

CiDaDe a 

verle úm ano 

Depois

V itorioso nas eleições de 2000, o ex-
-prefeito Tarso Genro voltou ao Paço 
Municipal após um hiato de quatro 
anos em que o governo esteve nas mãos 
de Raul Pont (1997-2001). Com me-
nos de três semanas do novo mandato, 

Porto Alegre receberia a primeira edição do Fórum Social 
Mundial (FSM), a definitiva consagração internacional de 
uma cidade que havia atraído os holofotes internacionais 
desde a implementação do Orçamento Participativo, ain-
da no governo de Olívio Dutra (1989-93).

Por Maurício Brum

Tarso Genro, em 2008

Tarso Genro – 
Parte I

Raul Pont

Olívio Dutra

Tarso Genro
01/01/2001 A 04/04/2002

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

João Verle
04/04/2002 A 01/01/2005
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Leonel Brizola

Ildo Meneghetti

Alceu Collares

João Verle, em 2011

Tarso ainda seria o prefeito na segunda edição do 
FSM, em janeiro de 2002, mas sua nova passagem 
pela Prefeitura seria mais curta: após derrotar o pró-
prio Olívio, agora governador do Estado, nas prévias 
do PT, o prefeito renunciou ao mandato para concor-
rer ao Palácio Piratini. Foi uma decisão muito ques-
tionada à época, sobretudo pela oposição: a última vez 
que um mandatário da capital havia renunciado para 
virar governador tinha sido no distante 1958, quando 
Leonel Brizola repetiu os passos de Ildo Meneghetti, 
outro prefeito que largou o mandato em andamento 
para concorrer ao Piratini, em 1954.

Passados 44 anos, Tarso tentava repetir o feito. Ao 
contrário de seus antecessores da década de 1950, a 
corrida ao Piratini deu errado: ele passou ao segundo 
turno, mas acabou derrotado por Germano Rigotto, do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
Tarso Genro eventualmente se tornaria o quinto (e 
mais recente) ex-prefeito de Porto Alegre a chegar ao 
governo do Rio Grande do Sul, depois dos próprios 
Meneghetti, Brizola, Olívio e de Alceu Collares, mas se-
ria oito anos mais tarde, vencendo as eleições de 2010 
– ironicamente, quando Tarso vencesse, faria isso so-
bre outro ex-prefeito porto-alegrense que deixou o 
mandato pela metade para tentar virar governador, o 
peemedebista José Fogaça, que será recordado no pró-
ximo capítulo.

Com a saída de Tarso, em abril de 2002, após 15 me-
ses no cargo, a última gestão do PT em Porto Alegre aca-
bava dividida em dois nomes. O vice João Verle é quem 
conduziria a cidade nos dois terços finais do mandato. 
Economista de formação e professor da Unisinos por 
duas décadas, Verle reconhecia ter “menos carisma” 
quando comparado a seu colega de chapa e a Olívio – 
algo que seria apontado posteriormente como uma das 
razões para a dificuldade de manter o caminho aberto 
a um sucessor após o mandato.

Técnico e discreto, Verle era pouco conhecido por 
porto-alegrenses não petistas antes de ascender ao 
cargo, mas já havia sido candidato a vice-governador 
pelo PT nas eleições de 1986 – quando, ainda com pou-
cas chances, a chapa encabeçada por Clóvis Ilgenfritz 
fez 6% dos votos. Também foi nomeado Secretário da 
Fazenda durante o governo municipal de Olívio Dutra 
e ocupou um assento na Câmara Municipal por suces-
sivos mandatos na década de 1990.
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Os últimos anos do PT

O Fórum Social Mundial acaba sendo a presença 
dominante no calendário da cidade na metade inicial 
da primeira década do século 21, ganhando novas edi-
ções em 2002 e 2003, esta já com Verle na prefeitura. 
Ele também seria o responsável por garantir a volta do 
FSM à cidade em 2005, em edição que ocorre após o 
seu mandato. Houve um hiato de um ano na realização 
em Porto Alegre, quando o evento foi levado a Mumbai, 
na Índia. Aquela seria, também, a última vez que a ca-
pital gaúcha receberia o Fórum com aquelas dimen-
sões. Quando o PT deixasse o poder, a capital veria os 
símbolos daquela gestão perderem força: por um lado 
o FSM deixando de ter sua sede fixa em Porto Alegre, 
além de reunir menos público; por outro o Orçamento 
Participativo sendo cada vez mais esvaziado.

Os anos finais do “jeito petista de governar” em 
Porto Alegre mantiveram uma preocupação com a 
cultura e o patrimônio que haviam marcado as ad-
ministrações ao longo da década de 1990. Ainda com 
Tarso, o município ingressa no Programa Monumenta, 
do Ministério da Cultura, para a revitalização do 
Centro Histórico. No Parque Marinha, foi instalado o 
Monumento em Memória dos Mortos e Desaparecidos 
Políticos durante a ditadura militar.

Mais tarde, já sob Verle, a cidade ganharia a Linha 
Turismo, um city tour em ônibus panorâmico passan-
do pelos pontos mais conhecidos do perímetro urba-
no. Novas obras foram iniciadas no projeto Entrada 
da Cidade, em bairros como Humaitá e Navegantes, 
e o próprio Paço Municipal passaria por reformas, 
recuperando muitas características que haviam 
sido desfiguradas com os anos. O porão do edifício  
seria tornado novamente acessível para voltar 
a receber as obras artísticas da Pinacoteca Aldo 
Locatelli, que haviam sido levadas ao Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) por falta de  
espaço adequado.

Os anos finais do PT no poder foram marcados ain-
da por desapropriações para a construção da Terceira 
Perimetral, a criação da Feira Agropecuária da Produção 
Primária de Porto Alegre (Fepoagro) e a implementa-
ção do chamado IPTU Ecológico, isentando de imposto 
as áreas de preservação ambiental reconhecidas pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/pandemia-pode-enterrar-de-vez-o-orcamento-participativo-em-porto-alegre/
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Os anos seguintes

Sem conseguir se eleger governador em 2002, Tarso 
Genro seria um dos nomes mais perenes sob a presi-
dência de Lula, que chegou ao Planalto no mesmo ano. 
Entre 2004 e 2010, Tarso assumiria sucessivamente 
os ministérios de Educação, Relações Institucionais 
e Justiça, afastando-se temporariamente em 2005 
para ocupar de forma emergencial a presidência na-
cional do PT, durante a crise interna que se seguiu 
ao escândalo do Mensalão, que levou à queda de José 
Genoino. No último ano de Lula no poder, Tarso final-
mente se elegeria, em primeiro turno, para o governo 
do Estado, ocupando um mandato entre 2011 e 2015.

A manutenção do PT no governo federal e estadual 
até a metade dos anos 2010, porém, não encontrou eco 
na própria Porto Alegre, onde o partido foi perdendo 
cada vez mais espaço depois de seu último mandato. 
João Verle, que herdou o cargo, não fez sucessor: Raul 
Pont tentaria voltar à prefeitura no pleito de 2004, 
mas acabaria derrotado em segundo turno. Verle, que 
voltou à discrição habitual depois de encerrar o man-
dato, faleceu em 2015, poucos dias antes de completar 
76 anos.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1007200502.htm
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A chegada de José Fogaça à Prefeitura 
de Porto Alegre cumpriu uma traje-
tória atípica no caminho que os ocu-
pantes do Paço Municipal costuma-
ram percorrer ao longo da história da 
cidade. Em geral, para aqueles que 

seguiram carreira política, a prefeitura funcionou como 
um degrau, um posto intermediário: começava-se como 
vereador ou deputado, a oportunidade de governar a ca-
pital se apresentava, e dali se tentava seguir em frente 
rumo ao Palácio Piratini ou ao Senado. Um ex-senador 
tentando virar prefeito era uma história da qual pratica-
mente não se ouvira falar até que Fogaça, saído de dois 
mandatos que o fizeram representar o estado entre 1987 
e 2003, lançou-se para uma bem-sucedida campanha 
para o cargo máximo do Executivo porto-alegrense.

Advogado, professor de literatura e compositor afa-
mado, autor de clássicos do cancioneiro gaúcho como 
Vento Negro, Fogaça optou por tentar a prefeitura após 

Por Maurício Brum

José Fogaça, ainda 
quando senador

42 01/01/2005 A 30/03/2010

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) / 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO (PMDB)

José Fogaça

Fo
to

: S
en

ad
o 

Fe
d

er
al

/R
ep

ro
d

u
çã

o



2005 – 2010

167

Alceu Collares

Nelson Marchezan 
Júnior

Raul Pont

romper temporariamente com seu partido histórico, o 
Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e 
não conseguir renovar a presença no Senado nas elei-
ções gerais de 2002, quando concorreu pelo Partido 
Popular Socialista (PPS). Era um político com história: 
se a ordem dos cargos que ocupou foi pouco usual, mui-
to disso se deveu à precocidade. Quando assumiu como 
senador pela primeira vez, em 1987, era então o mais 
jovem nome do país na Câmara Alta, ainda com 39 anos.

Antes disso, José Fogaça havia sido deputado estadu-
al entre 1979 e 1983, emendando em seguida um man-
dato federal até 1987, sempre pelo MDB (que, em 1981, 
acrescentou um “P” ao início do nome, voltando a reti-
rá-lo em 2017). Partido da oposição tolerada pela dita-
dura, o Movimento Democrático Brasileiro teve no po-
lítico natural de Porto Alegre um dos seus nomes mais 
engajados na campanha das Diretas Já. Derrotado, es-
teve entre os deputados que, à época, insistiram em não 
realizar a votação indireta, mas acabaria comparecen-
do à sessão que, no início de 1985, confirmou Tancredo 
Neves como o primeiro presidente civil desde o Golpe de 
64. Tancredo faleceria antes de assumir, abrindo passa-
gem à ascensão de José Sarney como o mandatário da 
transição de volta à democracia.

Tentativas, vitórias e derrotas

Naquele mesmo 1985, José Fogaça apareceu pela pri-
meira vez em uma eleição majoritária, como candidato 
a vice-prefeito na chapa de Carrion Júnior. Somando 
pouco menos de 31% dos votos, os peemedebistas fi-
cariam em segundo lugar no pleito que levou Alceu 
Collares (1986-89) ao Paço. Cinco anos mais tarde, já 
no Senado, Fogaça tentou pela primeira vez concorrer 
ao Piratini como candidato da situação. Eram os anos 
da rápida ascensão do agora ex-prefeito Collares, que 
voltou a ganhar as eleições, em um segundo turno con-
tra Nelson Marchezan (pai do prefeito de Porto Alegre 
Nelson Marchezan Júnior, que governou a cidade entre 
2017 e 2021) – Fogaça e seu PMDB ficaram em terceiro 
lugar, com apoio de pouco mais de 20% do eleitorado.

A vitória para um cargo executivo viria, por fim, na 
corrida de 2004 para o comando de Porto Alegre, encer-
rando 16 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) à fren-
te da cidade. Após ser superado no primeiro turno por 
Raul Pont (1997-2001), Fogaça aglutinou os apoios da 
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oposição na segunda parte do pleito: pulou de 28% para 
mais de 53% das preferências, quase dobrando seus vo-
tos. Quatro anos mais tarde, em novo embate com os 
petistas – agora encabeçados por Maria do Rosário, que 
tentava se tornar a primeira mulher a governar a capital 
–, Fogaça teve números ainda melhores: quase 44% no 
primeiro turno e 59% no segundo. 

Ao renovar o mandato, o então prefeito já estaria de 
volta ao velho PMDB onde passou a maior parte da car-
reira política – de fato, a dança das siglas foi tão gran-
de naquele quadriênio que muitos dos partidos que o 
haviam apoiado em 2004 o confrontaram em 2008. O 
caso mais emblemático foi o do próprio PPS pelo qual 
José Fogaça havia sido eleito originalmente: agora, 
compunham a coalizão de Manuela d’Ávila, do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), indicando seu vice, 
Berfran Rosado, na chapa que ficou em terceiro lugar 
daquelas eleições com 15% dos votos.

Na prefeitura, Fogaça estava em seus primeiros 
dias quando a cidade recebeu o último Fórum Social 
Mundial de grande porte, em janeiro de 2005, garantido 
na gestão anterior. No mesmo ano, em uma das várias 
tentativas de revitalização da Orla do Guaíba, a cidade 
ganhou a escultura Olhos Atentos, um mirante voltado 
para o lago que, devido ao descaso, seria interditado 
algum tempo depois. Seu governo criou a Secretaria 
Municipal de Turismo e, quando a cidade teve enca-
minhada sua condição de sede na Copa do Mundo de 
2014, foi estabelecida a Secretaria Extraordinária da 
Copa de 2014 (Secopa) para lidar com os preparativos 
para o evento. A Terceira Perimetral, que vinha avan-
çando desde a virada do século, foi concluída em 2006, 
embora já naquele momento fosse considerada insufi-
ciente para o fluxo.

Algumas das realizações dessa administração tam-
bém ganhariam ares, nos anos seguintes, de trabalhos 
inacabados. Sob Fogaça, foram definidas as normas de 
utilização do Cais Mauá, prevendo uma série de proje-
tos de revitalização que ainda hoje patinam para sair 
do papel. Em 2008, foi inaugurado também o Conduto 
Álvaro Chaves, que buscava reduzir os alagamentos e 
melhorar a drenagem em boa parte da cidade. Falhas 
estruturais na obra orçada em R$ 59 milhões, porém, 
levaram a um rompimento cinco anos mais tarde.

https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/decreto/2009/1618/16182/decreto-n-16182-2009-regulamenta-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-extraordinaria-da-copa-de-2014-secopa-no-ambito-da-administracao-centralizada-ac-do-executivo-da-prefeitura-municipal-de-porto-alegre-pmpa-em-conformidade-com-o-disposto-na-lei-n-10602-de-23-de-dezembro-de-2008-altera-a-redacao-do-decreto-n-9-391-de-17-de-fevereiro-de-1989-e-alteracoes-posteriores-e-da-outras-providencias
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/04/sede-de-porto-alegre-para-copa-estadio-beira-rio-e-reinaugurado.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/10/em-10-pontos-entenda-por-que-a-revitalizacao-do-cais-maua-esta-emperrada-e-o-que-pode-ocorrer-a-partir-de-agora-ck1v7akzd073m01n32ws17fw7.html
https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=155200
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Embate de ex-prefeitos

Se José Fogaça havia assumido a prefeitura logo após 
a gestão petista concluída pelo vice-prefeito João Verle – 
Tarso Genro saiu do cargo para se tornar governador em 
2002 –, ele próprio acabaria por abreviar seus dias no 
Paço em uma investida pelo Piratini. No início de 2010, 
mal cumprido o primeiro ano de seu segundo mandato, 
Fogaça renunciou em favor de José Fortunati e iniciou a 
campanha ao governo do Estado, 20 anos após sua pri-
meira tentativa. Ironicamente, o mesmo Tarso que não 
havia tido sucesso em 2002 agora triunfaria, oito anos 
mais tarde: em um pouco comum duelo de ex-prefeitos 
porto-alegrenses pelo governo do Estado, o petista fez 
mais de 54% dos votos e garantiu a vitória sem a ne-
cessidade de uma segunda volta. Fogaça, em segundo 
lugar, estacionou abaixo de 25% das preferências. Após 
a derrota, passou quatro anos afastado da política e vol-
tou às eleições, agora por uma vaga de deputado federal. 
Retornou ao Congresso, como suplente pelo PMDB (que 
voltaria a se chamar MDB em 2017), na Legislatura de 
2015 a 2019.
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Por Maurício Brum

José Fortunati

José Fogaça

Raul Pont

Tarso Genro – 
Parte I
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“obras Da 

Copa”

Q uando José Fogaça (2005-10) abriu 
mão da prefeitura para tentar chegar ao 
Palácio Piratini, em 2010, o vice José 
Fortunati enfim teve a oportunidade 
que aguardava havia uma década. Na-
tural de Flores da Cunha e vivendo em 

Porto Alegre desde meados dos anos 1970, Fortunati 
havia sido um militante histórico do Partido dos Tra-
balhadores (PT), do qual fez parte desde a época da 
fundação. Vice-prefeito de Porto Alegre pela primeira 
vez na gestão de Raul Pont (1997-2001), ele acredita-
va que sua hora de concorrer ao Paço Municipal havia 
chegado no ano 2000, mas a sigla teve outros planos: 
decidiu relançar o nome de Tarso Genro, que retomou 
o cargo quatro anos após ocupá-lo pela primeira vez, 
só para renunciar pouco mais de um ano depois para 
tentar ser governador.

A Fortunati, na época, sobrou o consolo de ser o mais 
votado na eleição que lhe coube: sem poder tentar a 
prefeitura, elegeu-se o vereador mais votado da cidade. 
No ano seguinte, por fim, rompeu com o PT e passou a 
integrar as fileiras do Partido Democrático Trabalhista 
(PDT). Era uma relação antiga: Fortunati havia feito 
parte dos quadros petistas desde a época da fundação do 
partido, em 1980, e antes de ser vice de Porto Alegre já 
havia sido eleito deputado estadual (1987-1990) e depu-
tado federal (1990-1996), chegando a liderar a bancada 
na Câmara. Uma vez no novo partido, Fortunati come-

43 30/03/2010 A 01/01/2017
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Ildo Meneghetti

çou ambicioso e cogitou se lançar ao Piratini em 2002, 
mas acabou recuando alegando a falta de recursos para 
a empreitada.

O caminho para se tornar prefeito abriu-se dez anos 
mais tarde. E, graças à renúncia de Fogaça apenas 15 
meses após a reeleição, somada à oportunidade de se 
manter no cargo com as eleições de 2012, Fortunati 
acabaria por se tornar o prefeito que governou Porto 
Alegre por mais tempo desde a redemocratização: se-
riam seis anos e nove meses como titular do cargo. 
Um período profundamente moldado pela iminência 
da Copa do Mundo de 2014 e as promessas de verbas 
bilionárias – que muitas vezes não se concretizaram – 
para transformar a cara da cidade.

Os dias do padrão FIFA

Passados 64 anos, Porto Alegre voltaria a receber 
jogos de Copa do Mundo. Mas, muito diferente dos 
dias em que Ildo Meneghetti precisou fazer umas pou-
cas reformas para que a cidade sediasse dois jogos no 
velho Estádio dos Eucaliptos, em 1950, os preparati-
vos para 2014 exigiam muito mais da capital e dos co-
fres públicos. De igual maneira, as chamadas “obras 
da Copa”, para se adequar ao “padrão FIFA”, torna-
ram-se o tema número um do noticiário na primeira 
metade dos anos 2010.

Fortunati, aliás, tinha particular intimidade com o 
assunto: ainda como vice de Fogaça, ele já havia acu-
mulado o cargo de Secretário Extraordinário da Copa 
do Mundo, na Secopa, criada especialmente para lidar 
com os preparativos. Com a economia do Brasil ainda 
ostentando números positivos, o dinheiro disponível 
parecia capaz de concretizar os mais mirabolantes pro-
jetos. Até mesmo o metrô de Porto Alegre surgiu como 
uma possibilidade para finalmente sair do papel: a en-
tão presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou as obras 
pela primeira vez em 2011, a um custo de R$ 2,45 bi-
lhões. Dois anos mais tarde, reafirmou a intenção de 
levar a obra adiante, com duas linhas e 11,7 km de ex-
tensão – agora, o valor havia quase dobrado, prevendo 
R$ 4,8 bilhões em investimentos.

Na ocasião, Fortunati celebrou: “estamos começan-
do a tornar realidade este sonho que certamente será 
o grande presente que Porto Alegre terá. Não é de hoje 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/dilma-anuncia-r-1-bilhao-para-metro-de-porto-alegre-acl6e0qbqmf5ybxcs9n791kjy/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/10/em-cerimonia-na-assembleia-dilma-anuncia-metro-em-porto-alegre.html
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que Porto Alegre sonha com o metrô. Começamos a 
discutir em 1997 e não avançamos”, recordava o pre-
feito. Ele ainda comentou que as obras chegaram a ser 
estimadas em R$ 9 bilhões por um estudo técnico, mas 
haviam sido barateadas após revisões. “Nos apresen-
taram uma Ferrari. Não precisávamos de uma Ferrari, 
mas de um carro bom e confortável, mais barato”, dis-
se, em 2013.

No fim, a Copa veio e, pouco depois dela, uma das 
maiores recessões já registradas no país. Como mui-
tas obras prometidas na época, o metrô não sairia do 
papel (embora a simples manutenção de um escritório 
para o projeto tenha custado caro aos cofres da cida-
de). Dilma até voltou à capital para inaugurar a estru-
tura de mobilidade antes do torneio de futebol, mas foi 
o modesto trecho de aeromóvel que, em 814 metros, 
conecta a Estação Aeroporto do Trensurb ao Aeroporto 
Salgado Filho. Ao todo, das 18 obras previstas para 
a Copa do Mundo de 2014, dez seguiam atrasadas às 
vésperas do Mundial seguinte, em 2018. Duas sequer 
haviam começado: um viaduto e passagem de nível 
no cruzamento da Avenida Plínio Brasil Milano com a 
Terceira Perimetral e a duplicação da Rua Voluntários 
da Pátria até a Avenida Sertório.

A competição propriamente dita teve cinco jogos na 
cidade, e o Rio Grande do Sul registrou a vinda de 350 
mil turistas no período, sendo 160 mil estrangeiros. Os 
hotéis de Porto Alegre e das cidades a um raio de até 
200 km tiveram uma ocupação média de 80% na época, 
e o varejo estimou uma injeção de R$ 90 milhões du-
rante o evento. De heranças mais duradouras, a cidade 
também ficaria com o Centro Integrado de Comando 
(CEIC), inaugurado em 2012 e que, através de centenas 
de câmeras espalhadas pela cidade, realiza o controle e 
vigilância de segurança, trânsito e outros aspectos do 
dia a dia porto-alegrense.

Com a cidade convertida em um verdadeiro can-
teiro de obras e promessas de muito mais, Fortunati 
acabaria obtendo, em 2012, a maior vitória eleitoral 
de Porto Alegre desde a redemocratização: prolongou 
o mandato por outros quatro anos em primeiro turno, 
com mais de 65% dos votos. Para além da Copa do 
Mundo e suas obras, que consumiram a maior parte 
das manchetes antes e depois do evento propriamente 
dito, seu governo também foi o responsável por adotar 
definitivamente o Diário Oficial Eletrônico, que subs-

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2015/01/como-funciona-o-centro-integrado-de-comando-de-porto-alegre-4678292.html
https://exame.com/brasil/dilma-inaugura-primeiro-aeromovel-do-pais-em-porto-alegre/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/das-18-obras-previstas-para-copa-2014-em-porto-alegre-10-estao-atrasadas-e-duas-nem-comecaram.ghtml
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/06/geral/567507-metropoa-desperdicou-mais-de-r-11-milhoes.html
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tituiu a tradicional versão impressa, por implementar 
a coleta automatizada do lixo orgânico com a instala-
ção de contêineres e por sancionar o Plano Diretor de 
Acessibilidade, com normas próprias para atender a 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas 
construções da cidade, entre outras medidas. A partir 
da Avenida Ipiranga, a cidade também começou a ga-
nhar ciclovias.

Fim com polêmicas

Se em 2012 Fortunati foi o prefeito com a vitória 
mais tranquila desde a volta à democracia, quatro anos 
mais tarde, no fim do mandato, a situação já não tinha 
qualquer ar de lua de mel. Ainda em 2015, o mandatá-
rio se licenciou do próprio partido, criticando a ban-
cada do PDT na Câmara por atuar como uma espécie 
de fogo amigo. A gota d’água foi a derrubada de vetos 
de Fortunati a diferentes projetos em tramitação na 
época. “O que não dá é que alguns vereadores quei-
ram estar no governo, queiram indicar nomes para 
cargos no governo, e na hora de acompanhar tenham 
comportamento de oposição”, criticou na ocasião. Ele 
sairia definitivamente do partido após a conclusão do 
mandato, chegando a se filiar brevemente ao Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), pelo qual tentaria se can-
didatar ao Senado em 2018, acabando por perder as 
prévias internas para Beto Albuquerque.

Não só em termos partidários os dias finais de For-
tunati no Paço foram movimentados: ele também pas-
sou a conviver com acusações de improbidade admi-
nistrativa. Segundo o Ministério Público, com base 
em um acordo de delação premiada com deputado es-
tadual cassado Diógenes Basegio (PDT), o ex-prefeito 
teria contratado funcionários fantasmas. Ele chegou a 
ter os bens bloqueados no processo, uma decisão que 
qualificou de “absurda e irresponsável”. “Está se ba-
seando na palavra do delator que cometeu todos os 
crimes e foi banido da Assembleia Legislativa. Agora 
ele que tem credibilidade? Do lado de cá, as pessoas 
atingidas, como é meu caso, têm a imagem arranha-
da”, defendeu-se Fortunati.

Cansado das picuinhas políticas, Fortunati saiu do 
PSB e se mudou para Portugal no meio de 2019, onde 
pretendia cursar o mestrado em Ciência Política em 
Lisboa. Na época, indicou que não pretendia voltar a 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/08/fortunati-depoe-em-processo-no-qual-e-acusado-de-improbidade-administrativa-cjzabavof02aa01qm17u4trgm.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/03/apos-derrubadas-de-vetos-prefeito-de-porto-alegre-se-licencia-do-pdt.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/05/justica-bloqueia-bens-de-fortunati-e-ex-prefeito-classifica-medida-de-absurda-e-irresponsavel-cjgsg9gl205to01qob7xpl3v4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/04/deputado-cassado-diogenes-basegio-acusa-cinco-parlamentares-de-irregularidades-cjfk52h88058l01ph7s6awv6z.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/ex-prefeito-jose-fortunati-vai-se-mudar-para-portugal-cjwtjqx4q006m01qxyarvdiar.html
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José Fortunati, no anúncio 
da pré-candidatura,  

em 2020

concorrer a cargos eletivos. Mas os planos mudaram 
rapidamente: em março de 2020, pouco antes das me-
didas restritivas da pandemia de covid-19, o ex-prefei-
to voltou ao Brasil e se aproximou de um novo partido 
para entrar mais uma vez nas eleições. Filiado ao PTB, 
Fortunati lançou sua candidatura sob a chapa “Porto 
Alegre Somos Todos Nós”. Menos de uma semana an-
tes do pleito, em 9 de novembro, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Sul considerou irregular 
a situação de seu vice, André Cecchini, do Patriota, 
e impugnou a candidatura – Cecchini teria se filia-
do ao partido fora do prazo legal, segundo um recur-
so aplicado por um candidato do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro (PRTB). Sem tempo hábil para 
alterar o vice, Fortunati declarou desistência no dia 11 
de novembro.
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https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2020/07/ptb-lanca-pre-candidatura-de-jose-fortunati-a-prefeitura-de-porto-alegre/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/11/09/tre-rs-indefere-candidatura-de-vice-de-jose-fortunati-a-prefeitura-de-porto-alegre.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/11/13/jose-fortunati-oficializa-renuncia-de-candidatura-a-prefeitura-de-porto-alegre-na-justica-eleitoral.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2020/noticia/2020/11/09/tre-rs-indefere-candidatura-de-vice-de-jose-fortunati-a-prefeitura-de-porto-alegre.ghtml
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Por Maurício Brum

Nelson Marchezan Jr.,  
em 2019

Alceu Collares

úm preFeito 

em eterno 

ConFlito

A trajetória de Nelson Marchezan 
Júnior na política começa imediata-
mente após a morte do pai. Nelson 
Marchezan, o pai, havia sido vereador 
em Santa Maria, deputado estadual, 
deputado federal e chegou a presi-

dir a Câmara, antes de tentar, sem sucesso, eleger-se ao 
Senado e ao Palácio Piratini – quando acabou derrotado 
por Alceu Collares no pleito de 1990. Vitimado por uma 
parada cardíaca aos 63 anos, em 2002, não viveria para 
ver o filho, advogado de formação, seguir seus passos 
rumo a cargos eletivos. Marchezan Jr. elegeu-se naque-
le mesmo ano deputado federal, mas acabou cassado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao não conseguir 
comprovar que havia se filiado ao PSDB no prazo previs-
to em lei. Voltaria a ser eleito, agora deputado estadual, 
entre 2007 e 2011 e, mais tarde, foi deputado federal a 
partir de 2011, até assumir a prefeitura no início de 2017.

Sua vitória nas eleições municipais de 2016 con-
solidou definitivamente a derrocada do Partido dos 
Trabalhadores nas corridas pelo Paço Municipal desde 
a virada do século: quando o mandato de Marchezan 
chegar ao fim, a cidade terá completado 16 anos desde 
a última gestão petista, exatamente o período em que 
a sigla passou no poder antes disso. Para chegar lá, 
Marchezan venceu os dois turnos das eleições, enfren-
tando o então vice-prefeito da capital, Sebastião Melo, 

Nelson Marchezan Júnior
01/01/2017 A 01/01/2021

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 
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José Fortunati
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Se em 
2012 José Fortunati havia obtido a reeleição com 65% 
dos votos ainda em primeiro turno, na maior diferen-
ça já vista na cidade desde a redemocratização, quatro 
anos mais tarde Melo não foi páreo para Marchezan: o 
candidato tucano praticamente dobrou seus votos entre 
um turno e outro, passando de pouco menos de 30% das 
preferências na primeira parte da eleição para mais de 
60% na etapa decisiva.

Tão logo Marchezan pisasse no Paço, os apoios de 
ocasião construídos para ganhar o pleito logo se pro-
variam tênues. Desde o início, seu governo foi marcado 
por dificuldades em manter ao seu lado o que deveria 
ser sua base – culminando com uma ruptura com o pró-
prio vice-prefeito, Gustavo Paim, e a abertura de um 
processo de impeachment pela Câmara Municipal.

O pedido não impediu Marchezan de tentar a reelei-
ção em novembro. Seu vice, Paim, lançou-se candidato 
pelo Progressistas em 2020, após um imbróglio em que 
o pepista declarou desistência dias antes da convenção 
do partido, mas acabou acatando a decisão de seus cor-
religionários de seguir em frente com sua candidatura 
– levou 1,24% dos votos.

Sem Câmara e com peste

Passados os dias de fartura econômica que impulsio-
naram as muitas promessas (nem sempre cumpridas) de 
obras durante o governo Fortunati (2010-17), desde o iní-
cio a gestão Marchezan foi marcada pelos cortes. O tucano 
assumiu prometendo reduzir o número de cargos muni-
cipais e aumentar a eficiência do serviço público, inclusi-
ve implementando um controverso “Banco de Talentos” 
para selecionar os cargos em comissão da cidade, sob a 
alegação de acabar com “apadrinhamentos” e indicações 
políticas – uma medida que desagradou inclusive aliados. 
Em nome da austeridade, o Município cortou aportes fi-
nanceiros para o carnaval e também foi criticado por re-
duzir a frequência de podas, cortes e capinas em praças 
e parques da cidade, que foram tomados pelo mato. O 
parcelamento de salários do funcionalismo municipal foi 
outra pauta constante desde o início do governo.

A Prefeitura passou a incentivar as parcerias pú-
blico-privadas (PPPs) como soluções para o caixa, 
instituiu o chamado Pacto Alegre, com a promes-

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/marchezan-relat%C3%B3rio-final-da-cpi-far%C3%A1-parte-dos-arquivos-in%C3%BAteis-da-c%C3%A2mara-1.473339
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/carnaval/2017/noticia/2017/01/marchezan-descarta-liberar-recursos-para-carnaval-em-porto-alegre.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2017/07/marchezan-envia-a-camara-projetos-que-legalizam-parcelamento-de-salario-e-extinguem-beneficios-9857436.html
https://www.sul21.com.br/cidades/2018/02/do-abandono-ao-mato-um-retrato-de-pracas-e-parques-da-capital/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/05/pacto-alegre-conheca-os-24-projetos-selecionados-para-transformar-a-capital-gaucha-cjwcp1f6g01vq01qtfejwebxz.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2019/07/692728-apos-desgaste-prefeito-marchezan-rompe-com-pp.html
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/12/18/justica-encerra-processo-de-impeachment-do-prefeito-nelson-marchezan-junior.ghtml
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sa de investir em startups inovadoras, e concentrou 
seus esforços na aprovação de um recálculo das taxas 
de IPTU da cidade, que aumentaria a arrecadação ao 
atualizar a planta de valores pela primeira vez des-
de 1991. Mas, sempre com problemas para conseguir 
os votos necessários na Câmara, Marchezan sofreu  
duras derrotas, sem conquistar apoios nem mes-
mo da base aliada, antes de finalmente aprovar uma 
regra que só passou a valer em 2020, seu último  
ano de mandato. Em meio às intrigas palacianas, a ci-
dade conseguiu inaugurar parte da renovada Orla do 
Guaíba, na metade de 2018, um projeto herdado dos 
dias de Fortunati e que acabou atrasado em 14 meses, 
além de custar R$ 11,7 milhões acima do orçamento ini-
cial. As obras no restante da Orla, avisava o prefeito na 
época, dependeriam da iniciativa privada.

Convertida rapidamente em um dos passeios mais re-
quisitados da cidade, a Prefeitura demorou em restrin-
gir o acesso de pedestres àquela parte da cidade quando 
as medidas de isolamento do coronavírus começaram a 
vigorar no estado, a partir de março de 2020. Dali em 
diante, todos os desentendimentos e problemas ante-
riores se tornaram pequenos. Por causa da restrição de 
movimentação imposta como combate à disseminação 
do coronavírus, o comércio foi fechado, aulas foram in-
terrompidas, o esporte foi suspenso e, ao longo de vários 
meses, Marchezan precisou se equilibrar entre a neces-
sidade de manter normas rígidas para evitar a superlo-
tação dos hospitais e as pressões pela reabertura – que 
contribuíram para corroer ainda mais o já escasso apoio 
do que um dia foi a sua base aliada. A própria campanha 
eleitoral acabou afetada, com o adiamento do pleito de 
4 de outubro para o dia 15 de novembro, e a maneira de 
interagir com os eleitores teve de ser adaptada.

Porto Alegre não vivia um período tão prolongado de 
medidas restritivas em função de uma pandemia desde a 
época da gripe espanhola, que no final de 1918 provocou 
quarentenas e ajudou a transformar a forma como o sis-
tema de saúde da capital se organizava, durante o longo 
governo de José Montaury (1897-1924). Com o avanço 
da medicina no último século e a rigidez das medidas, 
a covid-19, até aqui, não foi comparável à mortandade 
daquela época, mas segue requerendo cuidados. Em 
1918, Porto Alegre perdeu oficialmente 1.318 vidas para 
o Influenza em dois meses, ou 0,7% da população da 
época – ajustado aos números atuais, seria como se 10,3 
mil pessoas morressem na cidade em função do corona-

https://www.matinaljornalismo.com.br/matinal/eleicoes-2020/eleicoes-2020-a-busca-por-votos-sem-o-calor-das-ruas-de-porto-alegre/?mc_cid=f3bcb2db23&mc_eid=1045bf476e
https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/porto-alegre-com-gripe-espanhola-ruas-vazias-enterros-sem-velorio-e-canja-de-galinha/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/06/com-criticas-a-caranguejos-orla-do-guaiba-em-porto-alegre-e-reinaugurada-oficialmente-cjj07q6et0hks01palhdxmczz.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2017/09/por-que-marchezan-foi-derrotado-na-votacao-do-iptu-veja-o-que-dizem-os-vereadores-cj84yzbci000a01npqnu6drqi.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2019/09/702384-sancionado-hoje-novo-iptu-de-porto-alegre-entrara-em-vigor-em-2020.html
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vírus, mais de quatro vezes os 2.290 óbitos oficialmente 
atribuídos à atual pandemia, segundo dados atualizados 
pelo Município até 22 de fevereiro de 2021.

O fantasma do impeachment

As brigas trazidas desde o início do mandato, soma-
das à discordância sobre a rigidez das medidas de con-
tenção da covid-19, seriam determinantes para que o 
governo Marchezan vivesse, já em seus meses finais, 
uma crise que poderia até fazer com que o mandato ter-
minasse um pouco antes da data prevista originalmente, 
o primeiro dia de 2021 – a abertura de um processo de 
impeachment com votos favoráveis, inclusive, daqueles 
que estiveram ao seu lado anteriormente. “Marchezan 
passou quatro anos tentando governar sozinho. Agora 
ele está sozinho”, definiu, em entrevista a GaúchaZH, 
o vereador Ricardo Gomes, do Democratas (DEM), que 
chegou a ser secretário municipal de Desenvolvimento 
Econômico no início do governo e depois se converteu 
em crítico da gestão.

O processo começou no último dia 5 de agosto e ga-
nhou prosseguimento três semanas mais tarde, respon-
dendo ao que naquela altura já era o sexto pedido de 
impeachment contra Marchezan. O prefeito é acusado 
de crime de responsabilidade por utilizar mais de R$ 
3,1 milhões do Fundo Municipal de Saúde em ações de 
publicidade; ele se defende alegando que todos os gas-
tos específicos da área de saúde, incluindo os publici-
tários, deveriam sair do fundo. Candidato à reeleição, 
Marchezan vem considerava o impeachment como uma 
“antecipação das eleições”.

O processo transcorreu paralelamente à campa-
nha. Com apenas 21% dos votos válidos, ele foi derro-
tado ainda em primeiro turno por Manuela d’Ávila, do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Sebastião Melo, 
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que foi 
eleito prefeito. Caso o impeachment se concretizasse, 
Nelson Marchezan Júnior seria o primeiro mandatário 
de Porto Alegre forçosamente removido do cargo desde 
Sereno Chaise, cassado cinco meses depois de assumir, 
na sequência do Golpe de 64. Mas o Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul decidiu encerrar o processo de 
impeachment em dezembro. Segundo os desembarga-
dores, os vereadores estouraram o prazo de 90 dias para 
concluir o afastamento.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2020/08/saiba-como-sera-o-rito-do-impeachment-de-marchezan-ckdjdf6ry007m013gvin8p68b.html
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/08/05/vereadores-aprovam-abertura-de-processo-de-impeachment-do-prefeito-de-porto-alegre.ghtml
https://infografico-covid.procempa.com.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2020/08/camara-municipal-decidira-nesta-quarta-feira-se-abre-processo-de-impeachment-contra-marchezan-ckdgo7i610001013gvqbsv2iu.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2020/08/marchezan-passou-quatro-anos-tentando-governar-sozinho-agora-ele-esta-sozinho-diz-vereador-sobre-processo-de-impeachment-cke7ouuc700060147k8la7lg7.html




Este livro digital foi composto em Georgia , 
Montserrat e Roundor Sans Serif para o selo  

Abre Parêntese e publicado em 2021.


