Independência
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Ninguém sabe ao certo porque foi dado o nome de Independência à esta localidade, hoje
município.
A versão mais corrente é a seguinte: Antes do início da colonização com efetiva ocupação das
terras, a região era ocupada por extensa mata e povoado por animais ferozes e grupos indígenas sobre
os quais nada se sabe.
Independência pertenceu ao município de Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Santo Ângelo, Santa
Rosa e Três de Maio.
Conta-se, mas sem nenhuma base científica ou fundamento histórico, que Independência tem
seu nome ligado a bandidos banidos de Santo Ângelo ainda antes de 1890 e que expulsos daquele
município tinham que atravessar o Rio Santa Rosa com os seus pertences e instalar-se neste território,
muito vasto.
Esses "condenados", expulsos e que não sucumbiam face às dificuldades, foram cultivando suas
roças para terem alimentos para sobrevivência, embora caça abundante.
Um desses bandidos teria voltado a Santo Ângelo com a sua família e surpresas as autoridades
de Santo Ângelo, da época, lhe perguntaram"Mas como? Você Voltou? - Sim, voltei porque fiz a
minha Independência".
É que ele havia se localizado nas proximidades da atual cidade de Independência onde, em
regime de economia familiar, objetos artesanais com matéria prima eram oferecidos
Gentílico: independenciense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Independência, por ato nº 1, de 12-01-1933, subordinado
ao município de Santo Ângelo.
Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Independência,
figura no município de Santo Ângelo.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, foi extinto o distrito de Independência, sendo
seu território anexado ao distrito sede do município de Santo Ângelo como simples zona
administrativa.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, Independência é zona do município
de Santo Angelo.
Pela lei nº 7, de 16-06-1950, é criado novamente o distrito de Independência e anexado ao
município de Santo Ângelo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei estadual nº 2526, de 15-12-1954, o distrito de Independência, foi transferido do
município de Santo Ângelo, para constituir o novo município de Três de Maio.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Independência, figura no município
de Três de Maio.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 31-XII-1965.
Elevado á categoria de município com a denominação de Independência, pela lei estadual nº
5073, de 23-10-1965, desmembrado do município de Três de Maio. Sede no antigo distrito de
Independência. Constituído de 2 distritos: Independência e Esquina Araujo, ambos desmembrado do
município de Três de Maio. Instalado em 22-05-1966.
Pelo decreto-lei nº 8, de 06-09-1966, foram criados os distritos de Colônia Medeiros e São
Valentim e anexado ao município de Independência.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 4 distritos:
Independência, Colônia Medeiros, Esquina Araujo e São Valentim.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 2526, de 15-12-1954, transfere o distrito de Independência do município de Santo
Ângelo para Três de Maio.

