Nova Veneza
Santa Catarina - SC
Histórico:
MUNICÍPIO de Nova Veneza foi fundado em 1891 por imigrantes provenientes de
Veneza na Itália.
Entre os primeiros colonizadores destacaram-se Bortolomeu Dal Moro, Bortolo
Bortoluzzi, Alfredo Pessi e outros.
Bortolomeu Dal Moro foi o primeiro Habitante europeu a fixar-se em Nova Veneza, em
1888.
O topônimo do Município deve-se à origem dos colonizadores.
Em 1913, Nova Veneza foi elevada a vila, pertencente ao Município de
Campinas, hoje Araranguá.
Em 1926, passou a pertencer ao novo Município de Criciúma e deste, foi emancipado
em 1958.
Gentílico: veneziano
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Nova Veneza, pela lei municpal nº 123, de 0201-1912, subordinado ao município de Praranguá.
Nos quadros de apuração do Recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito de Nova
Veneza figura no muinicípio de Araranguá.
Pela lei estadual nº 1516, de 04-11-1925, transfere o distrito de Nova Veneza do
município de Araranguá, para o novo município de Cresciúma.
Em divisão administrativa referente ano de 1933, o distrito de Nova Veneza figura no
município de Cresciúma.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Nova Veneza
permanece no município de Cresciúma.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, o município de Cresciúma, passou a
denominar-se Cresciúma.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Nova Veneza permanece no
município de Cresciúma.
Elevado à categoria de município com a denominação de Nova Veneza, pela lei estadual
nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Cresciúma. Sede no antigo distrito de Nova
Veneza. Constituído do distrito sede. Instalado em 03-08-1958.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de distrito sede.
Pela lei estudal nº 1021, de 12-05-1965, é criado o distrito de São Bento Baixo e
anexado ao município de Nova Veneza.
Em divisão territorial datada 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Nova
Veneza e São Bento Baixo.

Pela lei
, de
, é criado o distrito de Nossa Senhora do Caravagio e
anexado ao município de Nova Veneza.
Em divisão territorial datada de 01-VI-1995, o município é constituído de 3 distritos:
Nova Veneza, Nossa Senhora do Caravagio e São Bento Baixo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

