Rosário do Sul
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Rosário do Sul foi desmembrado dos municípios de Alegrete e São Gabriel e no ano de 1800,
teve início o povoamento da sede.
As denominações anteriores, "Nossa Senhora do Rosário" e "Rosário", assim como a
denominação atual, ligam-se à Santa Padroeira do lugar, Nossa Senhora do Rosário.
Rosário do Sul já havia entrado na história do Rio Grande do Sul e do país como quartelgeneral das forças imperiais que, em 1816, se preparavam para combater o caudilho oriental, José
Artigas e já recebera a visita do imperador Dom Pedro II, que atravessava a província para receber
em Uruguaiana a rendição das tropas paraguaias que haviam ocupado aquela cidade.
Rosário do Sul orgulha-se de ser o berço do gaúcho nativo, afirmando que foi na Serra do
Caverá, junto aos cerros Macaco, Bugio, Figura de Pedra e Minuano, que se processou a formação
do homem do pampa a partir do final do século 17.
Gentílico: rosariense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Rosário, pela lei provincial nº 442, de 15-12-1859,
subordinado ao município de Alegrete.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Rosário, pela lei provincial nº 1020, de 1904-1876, desmembrado de Alegrete. Constituído do distrito sede. Instalado em 25-04-1877.
Por ato municipal nº 45, de 05-08-1897, foram criados os distritos de Caverá, Saican e Touro
Passo e anexado ao município de Rosário.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 4 distritos:
Rosário, Caverá, Saican e Touro Passo.
Por ato municipal nº 41, de 17-11-1931, é criado o distrito de São Sebastião e anexado ao
município de Rosário.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5 distritos:
Rosário, Caverá, Capela Saican (ex-Saican), São Sebastião e Touro Passo.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aprece
constituído de 6 distritos: Rosário, Batista Correia, Caverá, Capela Saican (ex-Saican), São
Sebastião e Touro Passo..
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o distrito de Batista Correia passou a
denominar-se São Carlos.
Pelo decreto 7842, de 30-06-1938, o distrito de Capela Saicã passou a denominar-se Saicã.
No quadro para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído dos distritos de
Rosário, dividido em 4 zonas denominadas Rosário, Mangueira, Caverá e São Carlos (ex-Batista
Correia) dividido em 3 zonas: Saicã, Touro Passo e Mangueira.
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o município de Rosário passou a denominarse Rosário do Sul. Sob o mesmo decreto, desmembra do município de Rosário do Sul o distrito de
Saicã, para constituir o novo município de Cacequi. Ainda sob o mesmo decreto os distritos de
Caverá, mangueira, São Carlos e Touro Passos, foram todos extintos e anexados ao distrito sede
do município de Rosário do Sul.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do distrito Sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.

Pela lei municipal nº 1164, de 11-06-1985, foram criados os distritos de Campo Seco,
Caverá, Mangueiras, São Carlos e Touro Passo todos (ex-localidades) e anexados ao município de
Rosário do Sul.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 6 distritos: Rosário do Sul,
Campo Seco, Caverá, Mangueiras, São Carlos e Touro Passo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Rosário para Rosário do Sul, alterado, pelo decreto-lei nº 720, de 29-12-1944.

