Curitibanos
Santa Catarina - SC
Histórico:
Primeiro núcleo populacional do planalto catarinense, Curitibanos nasceu como
pouso dos tropeiros sulinos que levavam gado do sul para as capitanias do centro do País.
Foi parcialmente destruída pelo fogo em 1914, incendiada por centenas de fiéis em protesto
contra a ofensiva militar nas cidades santas, contra a República e contra a propriedade
privada de terras. Renascida das cinzas, conserva a vocação de bem acolher os turistas. De
sua área original desmembraram-se os municípios de Santa Cecília, Lebon Régis, Ponte
Alta, Campos Novos, Canoinhas e parte dos territórios de Fraiburgo, Caçador e Matos
Costa.
Curitibanos é uma das cidades mais antigas do estado. O distrito foi criado em 1864,
fazendo parte do município de lages, e a emancipação aconteceu em 1864. A história do
município é marcada por grandes acontecimentos. Foi sede de vários movimentos
revolucionários, entre os quais a revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, e a
Guerra
do
Contestado.
Os traços coloniais mais antigos a marcar presença em Curitibanos é o luso-brasileiro e
pelos idos de 1844 chegaram os primeiros imigrantes alemães. A migração italiana data do
início do século. Entre entre 1940 e 1950 aconteceu o maior fluxo da corrente japonesa.
O nome Curitibanos atribui-se aos moradores de Curitiba, capital do Paraná que teriam
acampado na região. No século XVIII a localidade foi passagem de tropeiros que levavam
o gado do sul para São Paulo. Nesta época era conhecida como campo dos curitibanos.
Depois passou a se chamar Pouso dos Curitibanos, até chegar ao atual nome.
Gentílico: curitibanense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de curitibanos, por lei provincial nº 535, de 2203-1864, subordinado ao município de Lajes.
Elevado à categoria de Vila com a denominação de curitibanos, pela lei provincial nº
626, de 11-06-1869, desmembrado de Lajes. Sede na Vila de Curitibanos. Constituído do
distrito sede. Instalado em 07-05-1873.
Pela lei provincial nº 713, de 22-04-1874, é criado o distrito Rio Correntes e anexado
a Vila de Curitibanos.
Pela lei municipal nº 2, de 26-08-1903, é criado o distrito de São Sebastião da Boa
Vista e anexado a Vila de Curitibanos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3
distritos: Curitibanos, Rio Correntes e São Sebastião da Boa Vista.
Pela lei municipal nº 289, de 09-01-1923, é criado o distrito de Rio Caçador e
anexado ao município de Curitabanos .
Pelo distrito estadual nº 200, de 25-01-1932, é criado o distrito de Ponte Alta e
anexado ao município de Curitibanos.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5
distritos: Curitibanos, Rio Caçador, Ponte Alta do Sul, Santa Cecília do Rio Correntes exSanta Cecília e São Sebastião da Boa Vista.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é
constituído de 6 distritos: Curitibanos, Lébon Regis, Liberata, Ponte Alta do Sul, Santa
Cecília do Rio Correntes e São Sebastião da Boa Vista.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído
de 6 distritos: Curitibanos, Lebon Regis, Liberata, Ponta Alta ex-Ponta Alta do Sul, Santa
Cecilia ex-Santa Cecília do Rio Correntes e São Sebastião da Boa Vista.
Pelo decreto lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de São Sebastião da Boa
Vista passou a denominar-se Caraguatá.
No quadro fixado para vigorar no período de 19443-1948, o município constituído de
6 distritos: Curitibanos, Caraguatá ex-São Sebastião da Boa Vista, Lébon Regis, Liberata,
Ponte Alta e Santa Cecília.
Pela lei estadual nº 387, de 21-06-1950, o distrito de Caraguatá passou a denominarse São Sebastião do Sul.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 6 distritos:
Curitibanos, Lébon Regis, Liberata, Ponte Alta, Santa Cecília e São Sebastião do Sul exCaraguatá.
Pela lei municipal nº 31, de 08-02-1957, é criado o distrito de Frei Rogério,
desmembrado do distrito de Liberata e anexado ao município de Curitibanos.
Pela lei estadual nº 348, de 21-06-1958, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de Santa Cecília. Elevado à categoria de município.
Pela lei municipal nº 2, de 06-11-1958, é criado o distrito de Ponte Alta no Norte e
anexado ao município de Curitibanos.
Pela lei estadual nº 380, de 19-12-1958, desmembra do município de Curitibanos os
distritos de Lébon Regis e São Sebastião do Sul. Para formar o novo município de Lébon
Regis.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Curitibanos, Frei Rogério, Liberata, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte.
Pela lei estadual nº 797, de 20-12-1961, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de Liberata. Elevado à categoria de município com a denominação de Fraiburgo.
Pela lei estadual nº 890, de 25-06-1963, é criado o distrito de São Cristovão do Sul e
anexado ao município de Curitibanos.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 5
distritos: Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte e São Cristovão do
Sul.
Pela lei estadual nº 981, de 22-07-1964, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de Ponte Alta. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 4 distritos:
Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Sul e São Cristovão do Sul.
Pela lei estadual nº 8554, de 30-03-1992, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de Ponte Alta do Norte. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 8555, de 30-03-1992, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de São Cristovão do Sul. Elevado à categoria de município.

Pela lei municipal nº 2799, de 20-05-1994, é criado o distrito de Marombas Bossard
e anexado ao município de Curitibanos.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 3 distritos:
Curitibanos, Frei Rogério e Marombas Bossard.
Pela lei estadual nº 9896, de 20-07-1995, desmembra do município de Curitibanos o
distrito de Frei Rogério. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada 15-VII-1997, o município é constituído de 2 distritos:
Curitibanos e Marombas Bossard.
Pela lei municipal nº 2960, de 10-10-1995, é criado o distrito de Santa Cruz do Pery
e anexado ao município de Curitibanos.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído de 3
distritos: Curitibanos, Marombas Bossard e Santa Cruz do Pery.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

