Cacequi
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
As terras do atual município de cacequi estiveram longo tempo sob o domínio dos jesuítas
espanhóis. o primeiro morador de que se tem notícia foi joaquim josé domingues, que obteve as terras
da fazenda de santa vitória, por despacho de 14 de junho de 1816. a sesmaria media uma légua de
frente por três de fundos. ao norte, lindava com a coxilha grande e, ao sul, com o arroio cacequi.
A fazenda, no decorrer dos anos, congregou os moradores da periferia, erguendo-se algumas
casas de comércio, pequena capela, farmácia e outros estabelecimentos.
Joaquim josé domingues, mais tarde, requer duas sesmarias em nome de sua mãe, josefa maria
branco domingues. estas terras, posteriormente, vieram a fazer parte da fazenda nacional de saicã.
A atual vila de saicã foi sede da freguesia de nossa senhora do rosário, em 1860, durante quatro
anos, chegando a ser o núcleo populacional mais importante que fazia parte do município de rosário do
sul.
A cidade de cacequi teve origem como estação de estrada de ferro, surgida em 1890, com a
chegada dos trilhos vindos de santa maria. antônio luís da fonseca, primeiro morador, foi
concessionário do restaurante da estação e proprietário da diligência que levava os passageiros do trem
para o local junto ao rio ibicuí, onde aportavam os vapores "netuno" e "federação", que faziam a linha
até uruguaiana.
No dia 24 de agosto de 1896, foi inaugurado o trecho ferroviário cacequi-são gabriel, e a 21 de
dezembro de 1907, a ligação cacequi-alegrete. com essa nova ramificação, a estação adquiriu
excepcional importância.
Gentílico: cacequiense
Formação Administrativa
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de São
Gabriel o distrito de Cacequi.
Assim permencendo no quadro fixado para vigorara no período de 1939-1943.
Elevado à categoria de município com a denominação de Cacequi, pelo decreto-lei estadual nº
715, de 28-12-1944, desmembrado dos municípios de São Gabriel e General Vargas (ex-São Vicente).
Sede no antigo distrito de Cacequi. Constituído de 2 distritos: o segundo desmembrado do município
de General Vargas. Instalado em 01-01-1945.
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, Cacequi adquiriu do município de Rosário do
Sul o distrito de Saiçã.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Cacequi,
Siaçã e Umbu.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

