Itá
Santa Catarina - SC
Histórico:
O MUNICÍPIO de Itá teve início de seu povoamento em 1919, com a Empresa Luce,
Rosa e Cia Ltda. , procedente do Rio Grande do Sul.
A colonização começou com o primeiro colono alemão Theodoro Scheubler e sua
família, vindo de São Paulo. Em seguida, vieram Valentim Bernardi e Ângelo Paludo, que
estabeleceram-se no lugar previsto para o povoado. No ano seguinte, chegou Luiz de Campos,
que deu o nome ao lugar, denominando-o Itá que, em língua-tupi, significa pedra, rocha, objeto
duro.
Quando os primeiros moradores chegaram na região, lá encontraram índios, o célebre
Monge José Maria e Fabrício da Neves, Conhecido como Coronel Fabrício.
Estes dois mantinham, sob suas ordens, numerosos caboclos. No combate de Irani,
Fabrício, o Monge e grande número de fanáticos foram mortos, inclusive o Coronel João
Gualberto e muitos dos seus soldados.
Em 1921, foi criada a primeira escola municipal. Nesse mesmo ano, ocorreu a primeira
visita sacerdotal, ocasião em que o Frei Athanázio Furlani rezou a primeira missa, inaugurada,
meses depois a primeira capela.
Com o progresso do lugar, Itá foi elevado à categoria de distritoe, em 1956, consegui
sua emancipação política.

Gentílico: itaense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Itá, pela lei municpal nº 62, de 07-01-1925,
subordinado ao município de Cruzeiro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Itá figura no município
de Cruzeiro.
Pelo decreto-lei estadual nº 635 de 12-07-1934, transfere o distrito de Itá do município
de Cruzeiro para o novo município de Concórdia.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Itá figura no
município de Concórdia.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o distrito de Itá figura no município de
Concórdia.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, desmembra do muncípio de Concórdia o
distrito de Itá. Para forma o novo município de Seabra.
Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o distrito de Itá figura no município de
Seabra.

Elevado à categoria de município com a denominação de Itá, pela lei estadual nº 268, de
13-11-1956, desmembrado de Seabra. Sede no antigo distrito de Itá. Constituído do distrito
sede. Instalado em 13-12-1956.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de distrito sede.
Pela lei estadual nº 776, de 1-12-1961, é criado o distrito Paial e anexado ao município
de Itá.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Itá e Paial.
Pela lei estadual nº 9862, de 04-07-1995, desmembra do município de Itá o distrito de
Paial. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Transferências distritais
Pelo decreto-lei estadual nº 635, de 12-07-1934, transfere o distrito de Itá do município de
Cruzeiro para Novo município de Concórdia.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, transfere o distrito de Itá do município de Concórdia
para o novo município de Seabra.

