“Ata de Fundação da Caixa de Poupança de Nova Petrópolis:
A primeira iniciativa com o objetivo de fundar uma Caixa de Poupança e Empréstimo
própria, para o Distrito de Nova Petrópolis, foi tomada pela assembleia do Bauernverein
(Associação de Agricultores) do dia 19 de outubro de 1902. Para aquele dia havia sido
convocada uma assembleia itinerante; esta, no entanto, tomou as características de uma
reunião distrital em virtude do não comparecimento de associados de fora. Nesta ocasião, o
Padre Amstad apresentou, em longa palestra, um quadro da triste conjuntura do crédito na
colônia e sugeriu que, a exemplo das associações de agricultores alemães, se fundasse Caixas
de Poupança e Empréstimo Rurais. Apesar de que este plano merecesse a simpatia dos
presentes, ninguém tinha a ousadia de por em prática, de imediato, tal empreitada; e a
reunião não teria saído da “ideia para a ação”, se justamente ao final da mesma, o padre
Amstad não tivesse dirigido um apelo à reunião, seguido de consulta aos presentes quem deles
estaria disposto a participar de uma eventual fundação de Associação de Poupança.
Apresentaram-se 15 pessoas. Entre estes, o senhor Anton Maria Feix foi encarregado de
elaborar o esboço dos estatutos até a próxima reunião que estava marcada para o dia 9 de
novembro. Nesta reunião a Caixa deveria ser constituída e discutido o projeto de seus
estatutos. Porém, a conta foi feita sem o mestre, como se diz. Apesar do tempo desfavorável
no dia marcado, uma porção de associados compareceram ao salão do Clube de Tiro do centro
da localidade e, exatamente no momento em que iriam iniciar a reunião, começou um
temporal que mais parecia um furacão que, entre outros prédios, também demoliu o leve
pavilhão do Clube de Tiro, de modo que os participantes ainda estavam felizes por terem
escapado com a pele ilesa. Em consequência, a reunião foi transferida para o dia 23 de
novembro, quando novamente se estava reunido no Clube de Tiro. Infelizmente o falecimento,
há mais tempo temido, da senhora Milach mais uma vez interrompeu a reunião.
Pessoas menos enérgicas teriam pensado: “Não é para ser que nós fundemos a nossa
Caixa de Poupança” e teriam deixado de seu plano. “Não é o caso dos homens de Nova
Petrópolis. Aos destemidos pertence o mundo” eles se diziam, e o que em novembro não foi
conseguido, deveria ser atingido em dezembro. Para o último domingo do ano, dia 28 de
dezembro de 1902 foi novamente convocada a assembleia constituinte. Esta, desta vez, foi
realizada na casa de Nikolaus Kehl em Linha Imperial. Nela foram discutidos os estatutos e
aprovados somente com pequenas alterações. Dezenove dos presentes assinaram a ata da
reunião, como demonstração definitiva de seu ingresso na sociedade. Deste modo, felizmente,
ainda antes do final do ano, a obra ganhou “pé e telhado” e, assim, no ano velho, com a
Associação de Agricultores de Nova Petrópolis, foi criada uma empresa de utilidade
comunitária. Onde chegava a notícia da fundação, esta era saudada com alegria como um
passo decisivo em favor da atividade creditícia na colônia. Em 15 de fevereiro de 1903
aconteceu então a eleição da diretoria e no mesmo dia a Caixa de Poupança iniciou as suas
atividades.”

