Ituporanga
Santa Catarina - SC
Histórico:
A PRIMEIRA denominação à cidade que, hoje, constitui Ituporanga foi Barra do Rio
Guabiroba e Barra do Rio Perimbó, por serem esses locais onde se estabeleceram os primeiros
povoadores. Eram eles originários de São Pedro de Alcântara, no município de Sào José e de
Santo Amaro da Imperatriz, no município de Palhoça.
A colonização de Ituporanga teve início, em 1912, com os desbravadores Matias e
Fernando Sens, João Steffens, Jacó Balduino e Guilherme Morh.
Chegados ao lugar, tiveram que enfrentar, logo de início, não só a hostilidade da mata e a fúria
das feras, como a grande agressividade dos silvícolas. Com efeito, menos de um ano, um grupo
de 70 índios botocudos atacava a nascente povoação. Rechaçados pelos colonizadores, os
selvagens se retiraram para a região do rio Plate, onde o governo lhes doara um terreno.
Em 1919, foi criada pelo município de Palhoça a primeira escola na região
colonizadora, com a denominação de Escola Municipal de Salto Grande.
A partir dessa data o local passou a ser chamado Salto Grande, em virtude da escola e
da existência de bela queda d`água nas proximidades da sede.
A Legislação Federal, relativa à duplicidade de topônimos de cidades e vilas brasileiras,
atingiu também a Vila e o Distrito de Salto Grande que passou a chamar-se Ituporanga, nome
atual.
Gentílico: ituporanguense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Salto Grande do Rio Itajaí do Sul, pela lei
municipal nº 11, de 05-11-1923, subordinado ao município de Bom Reitiro.
Pelo decreto estadual nº 153, de 25-08-1931, o distrito de Salto Grande do Rio Itajaí
do Sul passou a denominar-se Salto Grande.
Em divisão administrativa referendte ao ano de 1933, o distrito de Salto Grande ou
Generosópolis figura no município de Bom Retiro.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Salto Grande
figura no município de Bom Retiro.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Salto Grande passou a
denominar-se Ituporanga.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Ituporanga figura
no município de Bom Retiro.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ituporanga, pela lei estadual nº
247, de 30-12-1948, desmembrado de Bom Retiro. Sede no antigo distrito de Ituporanga.
Constituído de 2 distritos: Ituporanga e Perimbó. Desmembrado do município de Bom Retiro e
parte do distrito sede de Trombudo Central do município do Rio do Sul. Instalado em 14-021949.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos:
Ituporanga e Perimbó.
Pela lei municipal nº 147, de 22-12-1956, são criados os distritos de Atalanta Imbuia e
Rio dos Bugros e anexado ao município de Ituporanga.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Ituporanga, Atalanta, Imbuia, Perimbó e Rio dos Bugres.
Pela lei estadual nº 837, de 26-07-1962, desmembra do município de Ituporanga o
distrito Petrolândia ex-Perimbó.
Pela lei estadual nº 839 de 23-08-1962, desmembrado do município de Ituporanga o
distrito Imbuia. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Ituporanga, Atalanta e Rio dos Bugres.
Pela lei estadual nº 978, de 10-06-1964, é criado o distrito de Rio Bonito e anexado ao
município de Ituporanga.
Pela lei estadual 995, de 04-12-1964, desmembra do município de Ituporanga o distrito
de Atalanta. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de I-I-1979, município é constituído de 3 distritos:
Ituporanga, Rio Bonito e Rio dos Bruges.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o muncípio é constituído de 2 distritos:
Ituporanga e Rio Bonito.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alterações toponímicas distritais
Salto Grande do Rio Itajaí do sul para Salto Grande, teve sua denominação simplificada, pelo
decreto estadual nº 7153, de 25-08-1931.
Salto Grande ou Generosópolis para Ituporanga alterado pelo decreto-lei estadual nº 941, de
31-12-1943.

