Ascurra
Santa Catarina - SC
Histórico:
OS PRIMEIROS colonizadores do município de Ascurra foram tiroleses e italianos que,
dirigidos por Hermann Bruno Otto Blumenau, chegaram por volta de 1876. Inicialmente a
região era habitada por índios Botocudos, que se limitavam à pilhagens das roças e animais
domésticos dos colonos.
Entre os pioneiros destacaram-se: Giovani Buzzi e o Padre José Maria Jocobs, que
prestaram inestimáveis serviços à coletividade.
O topônimo lembra uma localidade paraguaia onde as forças brasileiras, na guerra do
Paraguai, destroçaram as tropas que restavam a Solano Lopes, em 1869. Essa escolha foi uma
homenagem de Hermann Blumenau aos soldados brasileiros, para marcar sua vitória decisiva.
Foi, porém, somente em 1º de abril de 1963, que Ascurra passou à categoria de
município, desmembrado de Indaial.
Gentílico: ascurrense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Ascurra, pela lei municipal nº 120, de 16-041919, subordinado ao município de Blumenau.
Nos quadros de apuração de Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o distrito de Ascurra
figura no município de Blumenau.
Pela lei estadual nº 1650, de 05-10-1929, o distrito de Ascurra foi extinto.
Pelo decreto estadual nº 403, de 04-08-1933, é recriado o distrito de Ascurra.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Ascurra figura no
município de Blumenau.
Pela lei estadual nº 526, de 28-02-1934, desmembra do município Blumenau o distrito
de Ascurra. Para formar o novo município de Indaial.
Em divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de
Indaial o distrito de Ascurra.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ascurra, pela lei estadual nº
878, de 01-04-1963, desmembrado de Indaial. Sede no antigo distrito de Ascurra. Constituído
do distrito sede. Instalado em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

