Araucária
Paraná - PR
Histórico
Em 1668, o Capitão-mor da Capitania de Paranaguá, Gabriel de Lara, doou uma sesmaria
a Domingos Rodrigues da Cunha e mais outras duas sesmarias a seus filhos, Luís Rodrigues
Velho e Garcia Rodrigues Velho, na região onde hoje se localiza o Município de Araucária.
Estes pioneiros fundaram ali um pequeno povoado que recebeu a denominação de
Tindiqüera e que teve como seus primeiros habitantes o médico Pascoal Fernandes Leite e o
Capitão Manoel Picam de Carvalho.
Segundo consta, o rápido crescimento do povoado deve-se à família Maia, muito
numerosa, e que, residindo em Curitiba, vivia em constantes lutas contra o governo e seus
vizinhos sendo, por isso, obrigada a mudar-se para um lugar mais afastado, tendo escolhido esse
novo povoado para se estabelecer.
Em 1855, a povoação foi elevada à Freguesia com a denominação de Nossa Senhora dos
Remédios do Yguassú.
A partir de 1876, a localidade teve notável progresso com a chegada de imigrantes
europeus, principalmente poloneses, russos e alemães, que ali se estabeleceram.
Em 1890, foi criado o município com o nome de Araucária.
O nome de Araucária provém do grande número de pinheiros (araucárias) existentes na
região.
Gentílico: araucariano ou araucariense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora dos Remédios do Yguassú, por
lei provincial nº 21, de 28-02-1855, no município de Curitiba.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Araucária, por decreto estadual nº 40,
de 11-02-1890, desmembrado de Curitiba. Sede no antigo povoado de Iguassu. Constituído do
distrito sede. Instalado em 01-03-1890.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pela lei estadual nº 2, de 10-10-1947, é criado o distrito de Guajuvira (ex-povoado) e
anexado ao município de Araucária.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Araucária e Guajuvira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

