Nova Bassano
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Nova Bassano emancipou-se de Nova Prata. A formação foi a mesma da mesma forma que
Nova Araçá. Em 1924 Nova Prata separou-se de Veranópolis e Lagoa Vermelha, este território
passou a se constituir num dos Distritos de Nova Prata.
A população em geral, é de descendência italiana, mais especificamente de Bassano Del
Grappa, o que influenciou definitivamente na denominação local. O espírito religioso da população
expressa-se claramente, sendo Sagrado Coração de Jesus o Padroeiro.
De 1939 a 1950, a vila denominou-se Silva Pais, mas por pedido da população, voltou ao
nome antigo. O município de Nova Bassano no Rio Grande do Sul, teve a origem de seu nome em
bassano del grappa, norte da itália, província de Vicenza.
Gentílico: bassanense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Nova Bassano, pelos atos municipais nºs 9, de 12-061905 e 3, de 11-09-1924, subordinado ao município de Prata.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Nova Bassano, figura no
município de Prata.
Assim permencendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 7843, de 30-06-1939, o distrito de Nova Bassano tomou o nome de
Silva Pais.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Silva Pais (ex-Nova
Bassano), figura no município de Prata.
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o município de Prata tomou a denominação
de Nova Prata.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Silva Pais, figura no município de
Nova Prata (ex-Prata).
Pela lei municipal nº 103, de 30-12-1950, o distrito de Silva Pais voltou a denominar-se
Nova Bassano.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Nova Bassano (ex-Silva Pais),
figura no município de Nova Prata.
Elevado á categoria de município com a denominação de Nova Bassano, pela lei estadual nº
4730, de 23-05-1964, desmembrado do município de Nova Prata. Sede no antigo distrito de Nova
Bassano. Constituído do distrito sede. Instalado em 30-01-1965.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Nova Bassano para Silva Pais, alterado pelo decreto estadual nº 7843, de 30-06-1939.
Silva Pais para Nova Bassano, alterado pela lei municipal nº 103, de 30-12-1950.

