Agronômica
Santa Catarina - SC
Histórico:
O município de Agronômica vê o seu alvorecerem em 1909.
As companhias de terras, resolveram colonizar as redondezas de Bela Aliança- hoje
município de Rio do Sul, face ao crescente interesse de colonos de Ascurra, Rodeio e
Blumenau, que se estabeleceram na região em função da fertilidade do solo.
Os primeiros imigrantes vieram principalmente da Itália e Alemanha em busca de
enriquecimento ou sobrevivência, encontrando aqui solo fértil para a agricultura.
As famílias Ziebel e Rôthermel, foram as primeiras a se colocarem, seguidos pelos
Venturi, Pizetta, Finardi e Fronza, formando assim o povoado de “Pastagem” como era
chamada.
A versão mais correta de seu topônimo de então, se refere às excelentes gramas para a
alimentação dos animais que existiam, segundo os povos dos campos de Lages e do litoral que
se aproximaram através do Alto Vale.
Um grande movimento liderado pelos senhores Durval e Paulo Claudino dos Santos,
Lauro Pamplona, Wandelino Petters, Pedro Riscarolli, Aristeu D’Otavelo, Sigfried Schlatter,
Lauro Prada e outros, fizeram com que Pastagem fosse elevada à categoria de distrito de Rio
do Sul, em 1961. Em 08-04-1964, a lei nº 959 cria o município de Agronômica, sendo que o
mesmo foi oficialmente instalado em 06-06-1964.
Gentílico: agronomense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Agronômica, pela lei estadual nº 637, de 23-121960, subordinado ao município de Rio do Sul.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito de Agronômica figura no
município de Rio do Sul.
Elevado à categoria de município com a denominação de Agronômica, pela lei estadual
nº 959, de 08-04-1964, desmembrado de Rio do Sul, sede no atual distrito de Agronômica.
Constituído do distrito sede. Instalado em 06-06-1964.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

