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O estudo sobre a expansão urbana de Caxias do Sul faz parte do projeto "Da Lei de Terras ao êxodo rural:
a relação entre latifundiários, colonos, escravos e libertos na Serra Gaúcha (1850 - 1950)". O objetivo
deste estudo é analisar a ação do poder público no desenvolvimento econômico da cidade de Caxias do
Sul a partir da condição de cidade. As referências teóricas foram extraídas da historiografia regional entre
elas as obras de Augusto Teixeira (1882), Luiz Alberto De Boni (1984), Olívio Manfroi (1975), Loraine S.
Giron (2004), Maria Abel Machado (2004), Vania Herédia (1997; 2001) e Luiza Iotti (1996). A pesquisa, de
caráter documental, analisa os relatórios dos intendentes do município, cujo foco encontra-se na gestão
do Coronel José Penna de Mores. O método utilizado é o crítico, uma vez que procura analisar as
contradições presentes nos documentos oficiais, correlacionando-os com outras fontes, como jornais e
Atas da Associação dos Comerciantes. A pesquisa aponta que a gestão do Coronel José Penna de Morais
marca a aproximação dos comerciantes com o setor público, que cita o nome de grandes comerciantes
em seu relatório, como Angelo Chittolina e Antônio Pieruccini, comerciantes destacados pela produção de
presunto, salame e banha. Também busca a diversificação da produção na região incentivando o plantio
de oliveiras que, segundo o intendente, pode trazer mais desenvolvimento a região. Além disso, o
intendente tem um papel importante na defesa do vinho produzido na região, uma vez que em sua
gestão são pensados diversos mecanismos para controlar os problemas de adulteração do vinho quando
postos no mercado. O Intendente também foi um dos impulsionadores da ornamentação da Praça Dante
Aliguieri pelo fato de promover investimentos em projetos que a envolvessem. Penna de Morais é
responsável pelo incremento de escolas e pelo aumento do salário dos professores, além de destacar a
importância da fundação de um campo de demonstração experimental, para melhorar os processos
agrícolas da localidade.
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