Piratuba
Santa Catarina - SC
Histórico:
O PRIMERIO morador que desbravou os sertões do rio do Peixe, onde se localiza o
Município, foi Jesuíno Antônio de Oliveira, em 1908.
Em seguida, chegaram Joaquim Pinto e Mateus Antunes de Sá. Em 1909, mais um
morador se fixava na região do rio Peixe: Manoel Oliveira, que se dedicou ao cultivo das férteis
terras da nova colônia, cuja fama se espalhou pelo vizinho Estado do Rio Grande do Sul, de
onde procediam todos esses pioneiros. Em 1910 a construção da Estrada de Ferro São Paulo
- Rio Grande do Sul foi ativada, por motivos estratégicos, em virtude da possibilidade de uma
guerra no Sul, sendo que, em 1921, circulou o primeiro trem. A construção dessa estrada
proporcionou um grande desenvolvimento para a região.
Em 1913, recém chegados do Rio Grande do Sul, encontraram-se, no Hotel dos
Imigrantes, os senhores: Pedro Geib, Otto Deiss e Mantovani. O encontro desses homens
simples da lavoura é um fato bastante importante na história de Piratuba. Dessa reunião resultou
as primeiras medidas no sentido da colonização propriamente dita. Ao empreendimento
colonizador, associou-se Leopoldo Freitag, conhecedor dos trabalhos agrícolas, cabendo-lhe a
importante missão de atrair novos colonos paara o desenvolvimento da região.
A colônia progrediu de tal forma que, em 1923, foi elevada à categoria de distrito, e, em
1948, o Município foi criado.
Gentílico: piratubense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Rio do Peixe, pela lei municipal nº 292 de 09-011923, subordinado ao município de Campo Novos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Rio do Peixe figura no
município de Campos Novos.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Rio Peixe figura
no município de Campos Novos.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Rio do Peixe passou a
denominar-se Piratuba.
No quadro fixado para vigorar o período de 1944-1948, o distrito de Piratuba figura no
município de Campos Novos.
Elevado à categoria de município com a denominação de Piratuba, pela lei estadual nº
247, de 30-12-1948, desmembrado de Campos Novos. Sede no antigo distrito de Piratuba.
Constituído de 3 distritos: Piratuba, Esteves Junior e Uruguai. Desmembrado do município de
Concórdia. Instalado em 18-02-1949.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Piratuba Esteves Junior e Uruguai.
Pela lei estadual nº 887, de 14-06-1963, desmembra do município de Piratuba o distrito
de Peritiba ex-esteves Junior. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é cosntituído de 2 distritos:
Piratuba e Uruguai.
Assim permanecendo em divisão terriorial datada de 14-V-2001.
Alteração toponímica distrital
Rio do Peixe para Piratuba alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

