Ponte Serrada
Santa Catarina - SC
Histórico:
Segundo depoimento de moradores antigos, uma das primeiras pessoas a chegar em
Ponte Serrada, foi Antônio Simões Cavalheros, por volta de 1913, vindo logo depois José
Ribeiro Dias, em 1922 chegou Alberto Dalcanalle e José Bortolacci, praticamente o fundador
da cidade em 01 de agosto de 1926.
As pessoas citadas eram colonos oriundos do Rio Grande do Sul e os primeiros
imigrantes eram de origem italiana, alemã e gaúcha.
A história de Ponte Serrada começa com o relato de viajantes que por estas terras
passaram e havia onde havia um empecilho no caminho destes tropeiros, um rio o qual se
denominava lajeado, que em épocas de chuvas fortes enchia, dificultando, a passagem dos
animais e pessoas. Foi então que os tropeiros juntamente com os colonos que aqui já residiam
decidiram construir uma ponte não de madeira lascada como era de costume na época, mas
sim de madeira serrada à mão. A partir daí o ponto de encontro dos tropeiros era lá na ponte
serrada como diziam entre si, e assim batizada esta sede com o nome de Ponte Serrada.
Em 1924 com a instalação da empresa colonizadora Ângelo de Carli e Irmãos & Cia
LTDA., começaram a chegar os colonizadores iniciando-se assim o desenvolvimento da
comunidade.
Em 14 de abril de 1929 a vila foi visitada pela primeira autoridade , Adolfo Konder,
governador do estado, que plantou na praça da Igreja Matriz um pé de platano. Chegou neste
mesmo ano o primeiro veículo motor de cor preta de propriedade do senhor Aberto
Dalcanalle.
A primeira casa comercial pertencia a João Leon de Aguero e Localizava-se no atual
bairro Baia Alta, a primeira serraria pertencia a Ângelo de Carli e Irmãos & Cia. LTDA., o
primeiro médico foi o senhor Itagiba Xavier Bastos.
Em 28 de março de 1937 chegou na cidade o primeiro padre Luiz Gonzaga Stffer.
Pelo decreto de lei estadual nº 238 de 31 de dezembro de 1938, foi criado o distrito
pertencente ao município de Cruzeiro sendo o seu primeiro intendente, o senhor Júlio Coletti,
seguindo-se Prodovino Branco, Amado Borges de Castilho, Roberto Pedrini e outros.
O município foi criado pela lei nº 34 de 21 de junho de 1958 formado pelos distritos de
PONTE SERRADA E PASSOS
.
Gentílico: ponte - serradense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Ponte Serrada, pelo decreto-lei estadual nº 238,
de 01-12-1938, com território desmembrado dos distritos de Horiciliopolis e Irani,
subordinado ao município de cruzeiro.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Ponte Serrada

figura no município de Cruzeiro.
Pelo decreto-lei nº 941, de 31-12-1943, o município de Cruzeiro passou a denominar-se
Joaçaba.
No quadro fixado para vigorar período de 1944-1948, o distrito de Ponte Serrada
figura no município já denominado joaçaba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Ponte Serrada figura no
município de Joaçaba.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ponte Serrada, pela lei
estadual nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Joaçaba. Sede no antigo distrito de Ponte
Serrada. Constituído de 2 distritos: Ponte Serrada e Coronel Passos Maia. Desmembrado do
município de Joaçaba. Instalado em 27-07-1958.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Ponte Serrada e Coronel Passos Maia.
Pela lei estadual nº 775, de 1-12-1961, é criado o distrito de Dom Carlos e anexado ao
município de Ponte Serrada.
Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município é constituído de 3 distritos:
Ponte Serrada, Coronel Passos Maia e Dom Carlos.
Pela lei estadual nº 8480, de 12-12-1991, desmembrado do município de Ponte
Serrada o distrito de Passos Maia ex-Coronel Passos Maia. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de distrito sede.
Pela lei nº
, de
, é criado o distrito de Bahia Alta e anexado ao
município de Ponte Serrada.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído de 2 distritos:
Ponte Serrada e Bahia Alta.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

