Guarani das Missões
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
O município de Guarani das Missões constitui-se de uma pequena porção da imensa área que
outrora integrava as reduções jesuíticas à oriente do Rio Uruguai. Região de importante colonização
do Estado, foi a primitiva Colônia fundada pelo Governo Federal em 1891; nesse ano foram
iniciados os primeiros trabalhos de avaliação e divisão das terras que foram realizados pelo Banco
Iniciador de Melhoramentos em contrato com a União. Consta que os mapas e referência deixadas
pelo referido Banco foram em pouco tempo extraviados, assumindo mais tarde as responsabilidades
da colonização a Comissão de Terras e Colonização de Estado.
A área atribuída a essa Comissão compreendia dois núcleos de colonização: um deles situado
à margem esquerda do Rio Uruguai e próximo de suas margens, era o núcleo Uruguai que hoje
constitui a sede do município de Pôrto Lucena; o outro era o núcleo Comandaí, situado mais para o
interior da colônia junto às margens do rio do mesmo nome, que hoje constitui a sede do novo
município de Guarani das Missões. A distância entre os dois núcleos era avaliada em 65 km numa
linha reta.
Após transcorridos seis anos da fundação da Colônia, portanto em 1897, a parte loteada e em
exploração limitava-se às terras compreendidas entre os Rios Ijuí Grande e Comandaí, conhecidas
estas terras sob a denominação de Campo Novo, em cujo centro se localizava o núcleo Comandaí, e
cuja construção recém se esboçava constando apenas de uma praça principal, dos prédios
pertencentes ao Estado e que se destinavam ao alojamento de imigrantes, de três casas particulares,
de um moinho hidráulico e de “uma bem sortida casa comercial”.
Segundo consta do Relatório da Comissão encarregada da colonização, nesta época achava-se
toda a Colônia em situação de atrazo devido às consequências deixadas pela última revolução e
devido também à falta de trasnporte existente na região. As terras já divididas somavam dois mil
lotes, estando trezentos deles ocupados e em produção. A população nos dois núcleos, Uruguai e
Comandaí, era de 1200 habitantes distribuídos entre suecos, polonêses, russos, austríacos, alemães e
brasileiros.
Com a chegada de imigrantes europeus para o Rio Grande do Sul que tivera sensível
intensidade desde 1894, foram aos poucos os imigrantes polonêses predominando sobre os demais
grupos nesta região, este predomínio dos polonêses é observado e relatado em 1900, época em que a
sede da Colônia aumentou grandemente o número de suas construções, iniciando-se ainda o projeto
de levantamento de uma ponte sobre o Rio Comandaí.
Gentílico: guaraniense
Formação Administrativa
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de São Luís
Gonzaga o distrito de Guarani.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, figura no município de São Luís
Gonzaga o distrito denominado Colônia Guarani.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o distrito de Colônia teve sua denominação
simplificada para Guarani.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito permanece no município
de São Luís Gonzaga.
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o distrito de Guarani passou a denominar-se
Guaramano.

No quadro para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Guaramano permanece no
município de São Luís Gonzaga.
Pela lei municipal nº 58, de 17-04-1950, o distrito de Guaramano passou a denominar-se
Guarani das Missões.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Guarani das Missões permanece no
município de São Luís Gonzaga.
Elevado à categoria de município com a denominação de Guarani das Missões, pela lei
estadual nº 3699, de 31-01-1959, desmembrado dos municípios de São Luís Gonzaga, Santo Ângelo
e Giruá. Sede no antigo distrito de Guarani das Missões. Constituído de 2 distritos: Guarani das
Missões e Sete de Setembro, ambos desmembrados do município de Santo Ângelo. Instalado em
27-05-1959.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Guarani
das Missões e Sete de setembro.
Pela lei estadual nº 10659, de 28-12-1995, desmembra do município de Guarani das Missões
o distrito de Sete de Setembro. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei municipal nº 1510, de 28-12-1995, é criado o distrito de Linha Harmonia e anexado ao
município de Guarani das Missões.
Pela lei municipal nº 1511, de 28-12-1995, é criado o distrito de Linha Porto Alegre e
anexado ao município de Guarani das Missões.
Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 3 distritos: Guarani das
Missões, Linha Harmonia e Linha Porto Alegre
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponínicas distritais
Colonia Guarani para Guarani, alterado pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938.
Guarani para Guaramano alterado, pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944.
Guaramano para Guarani das Missões, alterado pela lei municipal nº 58, de 17-04-1950.

