Urussanga
Santa Catarina - SC
Histórico:
De acôrdo com dados constantes dos arquivos do Museu Histórico de laguna, podese dizer que foi o Capitão de Ordenanças Manoel Souza Porto o descobridor do local onde
se acha erguida a cidade de Urussanga, isto pelo ano de 1774. Com o seu falecimento, os
seus sucessores se desviaram, abandonando a região. E, 1808 foi procedida uma vistoria do
terreno pelo Juiz Ordinário Alferes Leandro Machado Nunes.
Na sua sábia política de substituir o braço escravo pelo colono estrangeiro, o
Governo Imperial designou em 21-11-1876, o Engenheiro Joaquim Vieira Ferreira para
dirigir o povoamento das cabeceiras do Rio Tubarão. Quatro dias mais tarde embarcava, em
companhia de sua família e seus auxiliares, com destino a Província de Santa Catarina, na
época – governada pelo Visconde Alfredo Escragnolle Tauriay. Aqui chegando, após os
preparativos para entrar na mata virgem, subiram o Rio Tubarão, até a localização de
Pedrinhas. Por ali passava a estrada da serra, com destino a Lages, construída no ano de
1773. Assim que chegaram a Pedrinhas e localizada a sua família e as de seus auxiliares, e
engenheiro e sua equipe embrenharam-se na mata, abrindo picadões, levando o terreno e
dividindo-o em lotes para a localização dos primeiros imigrantes, que chegaram pouco
tempo depois.
Estes colonos foram localizados onde hoje se acha o distrito de Azambuja.
Após a inauguração de Azambuja, o Engenheiro Vieira Ferreira volveu suas visitas
para o vale de Urussanga, demarcado os seus lotes e localizando a sua sede, em forma
triangular, na confluência dos Rios América e Urussanga, aproveitando a configuração
natural do terreno. A 26 de maio de 1878, chegam a Urussanga, vindos de Lougarone,
Pronvíncia de Beluno, Região de Veneza, os primeiros imigrantes italianos. Por essa razão,
esta é a data oficial de fundação da cidade.
Após a sua localização pelo Engenheiro Vieira Ferreira, estes colonos começaram a
exploração das áreas de terras a eles destinadas. Muito deles trouxeram, envoltos em
musgos para melhor conservarem a humidade, bacêlos de suas vinhas e Lougarone. Estes
bacêlos foram o início de todas as culturas de uvas existentes na região.
Vencidas as primeiras dificuldades, principalmente contra os índios que muito
hostilizaram os colonos, inclusive trucidada algumas famílias, a colônia prosperou
rapidamente.
O Padre Cipriano Buorocore construiu, de pedra e calr, a sua primeira igreja e o
Cônego Luiz Gilli, a substituiu pela atual, belíssima obra da aquitetura italiana,
aproveitando da primeira o magestoso campanário.
O italiano Pessi ensinou as primeiras letras aos filhos dos colonos recém chagados.
O distrito foi criado pelo decreto estadual nº 84, de 03-06-1891.
O município, desmembrado de Tubarão, o foi pela lei estadual nº 474, de 06-121900, e foi instalado em 26-01-1901. A Comarca foi criada pela lei estadual nº 1516, de 0411-1925, e instada em 02-01-1925.

Gentílico: urussanguense
Formação Administrativa:
Freguesia criada com a denominação de Urussanga, por decreto estadual nº 84, de
03-06-1891, subordinado ao município de Tubarão.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Urussanga, por lei estadual nº
474, de 06-10-1900, desmembrado de Tubarão. Sede na vila de Urussanga. Constituído do
distrito sede. Instalado em 26-01-1901.
Pela lei municipal de 02.01.1904 por lei municipal nº 15, de 03-08-1904, é criado o
distrito de Cocal e anexado.
Pela lei municipal de 02-01-1904 e nº 15, de 03-08-1904, é criado o distrito de Cocal
e anexado ao município de Urussanga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2
distritos: Urussanga e Cocal.
Pela lei municipal nº 60, de 01-07-1913, é criado o distrito de Beluno e anexado do
município Urussanga.
Por decretos estaduais nº 31, de 27-12-1930 e 106, de 23-04-1931, é criado o distrito
de Morro da Fumaça. Desmembrado do distrito de Cocal e anexado ao município de
Urussanga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5
distritos: Urussanga, Cocal, Nova Beluno, Morro da Fumaça e Treviso ex-Nova Treviso.
Pelo decreto lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Nova Beluno passou a
denominar-se Siderópolis.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído 5
distritos: Urussanga, Cocal, Siderópolis, Morro da Fumaça e Treviso ex-Nova Treviso.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é consitituído de 5 distritos:
Urussanaga, Cocal, Morro Fumaça, Siderópolis e Treviso.
Pela lei estadual nº 380, de 19-12-1958, desmembra os município de Urussanga os
distritos de Siderópolis e Treviso. Para formar o novo município de Siderópolis.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Urussanga, Cocal e Morro da Fumaça.
Pela lei estadual nº 816, de 30-03-1962, desme mbra do município de Urussanga o
distrito de Morro da Fumaça. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Urussanga e Cocal
Pela lei estadual nº 8352, de 28-09-1991, desmembra do município de Urussanga o
distrito de Cocal do Sul ex-Cocal. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

