Ubá
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Histórico

Gentílico: ubaense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Arraial de São Januário do Ubá, pela lei provincial
nº 209, de 03-04-1841, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891.
Elevada à categoria de vila com a denominação de Arraial de São Januário de Ubá, pela
lei provincial nº 654, de 17-06-1853. Sede na vila de São João Batista do Presídio. Instalada em
12-05-1854.
Pela lei provincial nº 758, de 02-05-1856 e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o
distrito de Santana do Sapé e anexada a vila Arraial de São Januário de Ubá.
Pela lei provincial nº 806, de 03-07-1857, a vila de Arraial de São Januário do Ubá
passou a denominar-se Ubá.
Pela lei provincial nº 1492, de 13-07-1868, é criado o distrito de São José do Paraopeba e
anexada a vila de Ubá.
Pela lei provincial nº 1573, de 22-07-1868, a vila de Ubá, foi extinta, sendo seu território
anexado ao município de Rio Branco.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Ubá, pela lei nº 1755, de
30-03-1871, desmembrado de Rio Branco. Sede no atual distrito de São Januário (ex-Arraial de
São Januário do Ubá. Constituído do distrito sede.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Ubá, pela lei provincial nº 806, de
03-07-1875.
Pela lei provincial nº 2500, de 12-11-1878, o distrito de São José do Paraopeba tomou o
nome de São José do Tocantins.
Pela lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, é criado o distrito de Santo Antônio das
Marianas e anexado ao município de Ubá.
Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, foram criados os distritos de Divino e São
Sebastião da Boa Esperança do Rodeiro e anexados ao município de Ubá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 7
distritos: Ubá (ex-São Januário do Ubá), Boa Esperança, Divino, São Sebastião da Boa
Esperança do Rodeiro, Santana de Sapé, Santo Antônio das Marianas e São José de Tocantins
(ex-São José do Paraopeba).
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído
de 6 distritos: Ubá, Divino, São Sebastião da Boa Esperança do Rodeiro, Santana de Sapé, Santo
Antônio das Marianas e São José de Tocantins. Não figurando o distrito de Boa Esperança.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o município sofreu as seguintes modificações: o
distrito de Divino tomou o nome de Divino de Ubá; São Sebastião da Boa Esperança do Rodeiro
teve o topônimo alterado simplesmente para Rodeiro; Santana do Sapé tomou a denominação de
Sapé; São José do Tocantins tomou a denominação simplesmente de Tocantins e Santo Antônio
das Marianas passou a chamar-se Tuiutinga, sendo transferido do município de Ubá para o de
Rio Branco. Ainda, Ubá adquiriu do município de Piranga o distrito de Conceição do Turvo.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6
distritos: Ubá, Conceição do Turvo, Divino de Ubá (ex-Divino), Rodeiro (São Sebastião da Boa
Esperança do Rodeiro), Sapé (ex-Santana de Sapé) e Tocantins (ex-São José de Tocantins).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.

Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembra do município de Ubá o
distrito de Conceição do Turvo. Elevado à categoria de município com a denominação de
Senador Firmino.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 5
distritos: Ubá, Divino de Ubá, Rodeiro, Sapé e Tocantins.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Sapé tomou o nome de
Guidoval.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 5
distritos: Ubá, Divino de Ubá, Guidoval (ex-Sapé), Rodeiro e Tocantins.
Pela lei nº 336, de 27-12-1948, desmembra do município de Ubá os distritos de Guidoval
e Tocantins elevando-os à categoria de município. E ainda pela mesma lei acima citado é criado
o distrito de Ubarí (ex-povoado de Convento), criado com terras desmembradas dos distritos de
Ubá e Divino de Ubá e anexado ao município de Ubá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Ubá, Divino de Ubá, Rodeiro e Ubarí.
Pela lei nº 1039, de 12-12-1953, é criado o distrito de Diamante de Ubá (ex-povoado de
Diamante), criado com terras desmembrada do distrito de Rodeiro e anexado ao município de
Ubá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 5 distritos:
Ubá, Diamante de Ubá, Divino de Ubá, Rodeiro e Ubarí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Ubá os distritos de
Rodeiro e Divino de Ubá com a denominação de Divinésia elevando-os à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 3-1XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Ubá, Diamante de Ubá e Ubarí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.
Pela lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, é criado o distrito de Miragaia (ex-povoado) e
anexado ao município Ubá.
Em divisão territorial datatda de 1988, o município é constituído de 4 distritos: Ubá,
Diamante de Ubá, Miragaia e Ubarí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Arraial de São Januário do Ubá para simplesmente Ubá, alterado pela lei provincial nº 806, de
03-07-1857.

