Três de Maio
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
No dia 5 de janeiro de 1915, o Presidente do Estado, BORGES DE MEDEIROS, resolveu
estabelecer um plano de colonização das terras incultas e sabiamente férteis, localizadas a noroeste,
nas proximidades dos Rio Santa Rosa e Buricá. Determinou a divisão da área em lotes de 25 há.
fazendo parte do Município de Santo Ângelo.
Em meados do mesmo ano, ainda que o trabalho de agrimensura não estivesse concluído, os
primeiros colonos, imigrantes alemães e italianos e seus descendentes, abandonaram as chamadas
“Colônias Velhas” e se fixaram na nova área agrícola, iniciando a formação de um vilarejo encravado
na selva, que passou a ser conhecido como Buricá. O ato governamental, assinado a 10 de julho de
1916, passou a região para Santo Ângelo, tendo sua sede na localidade de 14 de julho, hoje Santa
Rosa. Através do decreto, assinado no dia 1º de julho de 1931 por José Antônio Flores da Cunha, foi
criado o município de Santa Rosa, abrangendo o distrito de Três de Maio.
O nome Três de Maio havia sido adotado a partir do ano anterior devido ao lançamento da
pedra fundamental do Clube Buricá, com a realização de grandiosos bailes de “kerb”. A emancipação
de Três de Maio ocorreu no dia 15 de dezembro de 1954, e a instalação oficial se deu no dia 28 de
fevereiro, com a posse do primeiro prefeito, Walter Ullmann.
O aniversário do município é comemorado no dia 03 de maio, com a Semana da Integração
Comunitária.
Gentílico: três-maiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Três de Maio, por ato municipal de 104, de 10-071916, subordinado ao município de Santo Ãngelo.
Por decreto estadual nº 4823, de 01-07-1931, transfere o distrito de Três de Maio do
município de Santo Ângelo para o de Santa Rosa.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Três de Maio figura no
município de Santa Rosa.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito permanece no município de
Santa Rosa.
Elevado à categoria de município com a denominação de Três de Maio, pela lei estadual nº
2526, de 15-12-1954, desmembrado de Santa Rosa. Sede no antigo distrito de Três de Maio.
Constituído de 5 distritos: Três de Maio, Ivagaci, Independência, Ivagaci e São José do Inhacorá, os
dois primeiros desmembrado de Santa Rosa os restantes do município de Santo Ângelo. Instalado em
28-02-1955.
Pela lei municipal nº 2, de 15-06-1955, o distrito de Ivagaci passou a denominar-se Boa Vista
do Buricá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos: Três de
Maio, Boa Vista do Buricá (ex-Ivagaci), Independência e São José do Inhacorá.
Pela lei municipal nº 10, de 22-10-1959, é criado o distrito de Consolata (ex-povoado) e
anexado ao município de Três de maio.
Pela lei municipal nº 8, de 22-10-1959, é criado o distrito de Progresso (ex-povoado) e
anexado ao município de Três de Maio.
Pela lei municipal nº 9, de 22-10-1959, é criado o distrito de Quaraim (ex-povoado) e anexado
ao município de Três de Maio.

Pela lei municipal nº 7, de 22-10-1959, é criado o distrito de Rincão da Alegria e anexado ao
município de Três de Maio.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 8 distritos: Três de
Maio, Boa Vista do Buricá, Consolata, Independência, Progresso, Quaraim, Rincão da Alegria e São
José do Inhacorá.
Pela lei municipal nº 49, de 27-11-1961, é criado o distrito de Esquina Araújo e anexado ao
município de Três de Maio.
Pela lei municipal nº 48, de 27-11-1961, é criado o distrito de Manchinha e anexado ao
município de Três de Maio.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 10 distritos: Três
de Maio, Consolata, Esquina Araújo, Independência, Manchinha, Progresso, Quaraim, Rincão da
Alegria e São José do Inhacorá.
Pela lei estadual nº 4624, de 02-12-1963, desmembra do município de Três de Maio o distrito
de Boa Vista do Buricá. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 5073, de 23-10-1965, desmembra do município de Três de Maio os
distritos de Independência e Esquina Araújo, para constituir o novo município de Independência.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 7 distritos: Três de Maio,
Alegria (ex-Rincão da Alegria), Consolata, Manchinha, Progresso, Quaraim e São José do Inhacorá.
Pelo decreto legislativo nº 3, de 11-06-1979, é criado o distrito de Espírito Santo e anexado ao
município de Três de Maio.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 8 distritos: Três de
Maio, Alegria, Consolata, Espírito Santo, Manchinha, Progresso, Quaraim e São José do Inhacorá.
Pela lei estadual nº 8502, de 31-12-1987, desmembra do município de Três de Maio os
distritos de Alegria e Espírito Santo, para constituir o novo município de Alegria.
Em divisão territorial datada de 15-VIII-1988, o município é constituído de 6 distritos: Três de
Maio, Consolata, Manchinha, Progresso, Quaraim e São José do Inhacorá.
Pela lei estadual nº 9592, de 20-03-1992, desmembra do município de Três de Maio o distrito
de São José do Inhacorá. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 5 distritos: Três de
Maio, Consolata, Manchinha, Progresso e Quaraim.
Pela lei municipal nº 1522, de 12-08-1997, é criado o distrito de Barrinha e anexado ao
município de Três de Maio.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 6 distritos: Três de Maio,
Barrinha, Consolata, Manchinha, Progresso e Quaraim.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Transferência distrital
Pelo decreto estadual nº 4823, de 01-07-1931, transfere o distrito de Três de Maio do município de
Santo Ângelo para o de Santa Rosa.

