Santa Rosa
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Santa Rosa, sofreu influência jesuítica. Com a criação do município de Santo Angelo, o
primeiro distrito adotou o nome de Sede e, o segundo, o de Santa Rosa.
A colonização se iniciou com a chegada de russos e poloneses, seguidos de alemães e italianos,
que se mesclaram aos descendentes de colonizadores portugueses e espanhóis.
A sede provisória foi denominada “14 de julho” local onde hoje e a Cidade e Sede do Município.
Gentílico: santa-rosense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Rosa, por ato municipal nº 9, de 10-02-1901,
subordinado ao município de Santo Ângelo.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito figura no município de Santo
Ângelo.
Pelo ato municipal nº 104, de 10-07-1916, o distrito de Santa Rosa passou a denominar-se
Quatorze de Julho.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral 1-IX-1920, o distrito de Colônia Quatorze
de Julho, figura no município de Santo Ângelo.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Rosa, por decreto estadual nº
4823, de 01-07-1931, desmembrado de Santo Ângelo. Sede na povoação de Quatorze de Julho.
Constituído de 3 distritos: Santa Rosa, Campinas e Laranjeiras, todos desmembrados do município
de Santo Ângelo. Instalado em 09-08-1931.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6 distritos:
Santa Rosa, Campinas, Santo Cristo, Laranjeira, Porto Lucena e Três de Maio.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
com os mesmos distritos da divisão de 1933 e mais Tucunduva e Belo Horizonte.
Pelo decreto estadual nº 7199, o distrito de Porto Lucena passou a denominar-se Pedro
Alvares Cabral e Belo Horizonte a denominar-se Horizonte.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 9
distritos: Santa Rosa, Campinas, Santo Cristo, Laranjeira, Porto Lucena, Horizonte, Tucunduva ,
Três de Maio e Tuparendi (desmembrado de Santo Ângelo.
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, Santa Rosa adquiriu do município de
Palmeira das Missões (ex-Palmeira), o distrito de Ivagaci (ex-Santa Teresinha). O mesmo decretolei acima citado altera a denominação do distrito de Laranjeiras para Ubiretama.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 10
distritos: Santa Rosa, Campinas, Santo Cristo, Ivagaci, Laranjeira, Porto Lucena, Horizonte,
Tucunduva, Três de Maio, Tuparendi e Ubiretama (ex-Laranjeiras).
Pela lei municipal nº 80, de 09-04-1949, é criado o distrito de Alecrim (ex-povoado)
desmembrado do distrito de Santo Cristo e anexado ao município de Santa Rosa.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 11 distritos: Santa
Rosa, Alecrim, Campina, Horizontina (ex-Horizonte), Ivagaci, Porto Lucena, Santo Cristo, Três de
Maio, Tucunduva, Tuparendi e Ubiretama.
Pela lei municipal nº 87, de 18-09-1953, é criado o distrito de Cândido Godói, desmembrado
do distrito de Ubiretama e anexado ao município de Santa Rosa, sob a mesma lei é criado o distrito
de Cinquentenário, desmembrado do distrito de Tuparendi e anexado ao município de Santa Rosa.
Pela lei estadual nº 2526, de 15-12-1954, desmembra do município de Santa Rosa os distritos
de Três de Maio e Ivagaci, para constituir o novo município de Três de Maio.

Pela lei estadual nº 2556, de 18-12-1954, desmembra do município de Santa Rosa o distrito
de Horizontina. Elevado à categoria de município.
Pela lei municipal nº 173, de 01-04-1955, é criado os distritos de Cruzeiro e Sete de
Setembro e anexado ao município de Santa Rosa. Sob a mesma lei é criado o distrito de Porto
Mauá, desmembrado do distrito de Cinqüentenário e anexado ao município de Santa Rosa.
Pela lei estadual nº 2601, de 28-01-1955, transfere o distrito de Ubiretama do município de
Santa Rosa para o de Giruá.
Pela lei estadual nº 2602, de 28-01-1955, desmembra do município de Santa Rosa os distritos
de Santo Cristo e Alecrim, para constituir o novo município de Santo Cristo.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 10 distritos: Santa
Rosa, Campina, Cândido Godói, Cinquentenário, Cruzeiro, Porto Lucena, Porto Mauá, Sete de
Setembro, Tucunduva e Tuparendi.
Pela lei estadual nº 2665, de 06-08-1955, desmembrado do município de Santa Rosa o
distrito de Porto Lucena. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 3821, de 10-09-1959, desmembra do município de Santa Rosa o distrito
de Tucunduva. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 3820, de 10-09-1959, desmembra do município de Santa Rosa os
distritos de Tuparendi, Cinquentenário e Porto Mauá, para constituir o novo município de
Tuparendi.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos: Santa
Rosa, Campina, Cândido Godói, Cruzeiro e Sete de Setembro.
Pela lei estadual nº 4580, de 09-10-1963, desmembra do município de Santa Rosa o distrito
de Campina das Missões (ex-Campina). Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 4581, de 09-10-1963, desmembra do município de Santa Rosa o distrito
de Cândido Godói. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos: Santa
Rosa, Cruzeiro e Sete de Setembro.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Santa
Rosa e Sete de Setembro.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Santa Rosa para Quatorze de Julho alterado, por ato municipal nº 104, de 10-07-1916.
Quatorze de Julho para Santa Rosa alterado, pelo decreto estadual 4823, de 01-07-1931.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 2601, de 20-01-1955, transfere o distrito de Ubiretama do município de Santa
Rosa para o de Giruá.

