Uruguaiana
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
As primeiras notícias sobre a região de Uruguaiana assinalam a presença de indígenas das
tribos charrua e minuana, notadamente nas matas circunvizinhas ao rio Ieraraí.
Em 1838, fazendo parte do município de Alegrete, ali acampou o farrapo Antônio de Souza
Neto.
Em consegüência de grande cheia do rio Uruguai, o povoado foi transferido em 1840, para
local mais abrigado, por deliberação de Domingos José de Almeida, Ministro do Interior e Fazenda
da República do Piratini. Assim, em campos de Manoel Joaquim do Couto, na coxilha chamada
Capão do Tigre, fixou-se o núcleo. Em 1843, foi criada a Capela Amada do Uruguai. Três anos
depois, dava-se á povoação o nome de Uruguaiana, no mesmo ano elevada a Vila.
Iterrompida a guerra com o Paraguai, tropas desse país ocuparam São Borja, Itaqui e
Uruguaiana, esta em 5 de agosto de 1865. A 18 de setembro, com a presença de D. Pedro II e seu
Estado Maior, renderam-se os invasores, sendo a Cidade libertada.
Gentílico: uruguaianense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Uruguaiana, pela lei provincial nº 58, de 29-05-1846,
e por ato municipal nº 2, de 30-10-1892.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Uruguaiana, pela lei provincial nº 58, de
29-05-1846. Sede na povoação de Santana do Uruguai. Instalado em 24-04-1847.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Uruguaiana, pela lei provincial nº 898,
de 06-04-1874.
Por ato municipal nº 2, de 30-10-1892, foram criados os distritos de Quaraí, Caiboate,
Colônia das Rosa e Japejá e anexados ao município de Uruguaiana.
Por ato municipal nº 3, de 02-01-1901, foram criados os distritos de Giguiquá e Plano Alto
anexado ao município de Uruguaiana.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 7 distritos:
Uruguaiana, Caiboaté, Colônia das Rosas, Japejá, Giguiquá, Plano Alto e Quaraí.
Por ato municipal nº 5, de 02-01-1913, é criado o distrito de Capela anexado ao município de
Uruguaiana.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 7 distritos:
Uruguaiana, Barra do Quaraí, Capela, Colônia Las Rosas, Giguiquá, Plano Alto e Capela. Menos o
distrito de Caiboate.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de
8 distritos: Uruguaiana, Barão do Quaraí, Camoatim, Ibirocaí, Colônia Rosas (ex-Colônia Las
Rosas), Plano Alto, Ipané e Giquiquá. Menos o distrito de Japejá.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o município se compõem de 2 distritos:
uruguaiana sub-dividido em 5 zonas: Uruguaiana, Vertentes ex-Ibicoraí, Camoatim, Plano Alto (exColônia Rosas), Ipané e Barra do Quaraí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 2
distritos: Uruguaina e Barra do Quaraí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955. .
Pela lei municipal nº 7, de 18-11-1959, é criado os distritos de Charqueada, João Arregui,
São Marcos e Plano Alto e anexados ao município de Uruguaiana.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 6 distritos:
Uruguaiana, Barra do Quaraí, Charqueada, João Arregui, Plano Alto e São Marcos.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.
Pela lei municipal nº 1760, de 15-10-1985, é criado o distrito de Vertentes (ex-localidade),
com terras desmembradas dos distritos de Plano Alto e Barra do Quarai e anexado ao município de
Uruguaiana.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 6 distritos:
Uruguaiana, Barra do Quaraí, João Arregui, Plano Alto, São Marcos e Vertentes.
Pela lei estadual nº 10655, de 28-12-1995, desmembra do município de Uruguaiana o
distrito de Barra do Quaraí. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído de 5 distritos: Uruguaiana,
João Arregui, Plano Alto, São Marcos e Vertentes.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

