Bocaiúva do Sul
Paraná - PR
Histórico
Ao serem descobertos os campos de Curitiba, já existia, no planalto curitibano, em terras
onde hoje se situa o Município de Bocaiúva do Sul, uma localidade chamada Arraial Queimado.
Segundo consta, essa denominação originou-se de um incêndio que teria destruído a sua primitiva
povoação, que se supõe tenha sido de mineradores.
Depois do sinistro, aquele local foi paulatinamente abandonado e somente muitos anos
depois, com o estabelecimento, ali da família de Manoel José Cardoso, iniciou-se o repovoamento
da região. Em seguida, vieram Manoel José de Aleluia, Manoel João dos Santos, João Antônio dos
Santos Souza, Antônio Joaquim dos Santos e Joaquim Antônio dos Santos que organizaram sítios
e contribuíram de maneira efetiva para o desenvolvimento do povoado.
O núcleo foi elevado à categoria de Freguesia em 1870 e à Vila, em 1871. Em 1932, já
com a denominação de Bocaiúva, o município foi extinto, e restabelecido em 1934.
O topônimo, foi adotado em 1890, após a Proclamação da República e representa uma
homenagem ao então ministro das Relações Exteriores do Governo Provisório do Brasil, Quintino
Bocaiúva.
Gentílico: bocaiuvense ou bocaiuvano
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Bocaiúva, pela lei provincial n.º 250, de 22-041870, no município de Curitiba.
Elevado à categoria de município com a denominação de Arraial Queimado, pela lei
provincial n.º 273, de 12-04-1871, desmembrado de Curitiba. Constituído do distrito sede.
Pela lei provincial n.º 440, de 11-05-1875, o município é extinto, sendo seu território
anexado ao município de Curitiba.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Arraial Queimado,
pela lei provincial n.º 448, de 24-04-1876, desmembrado de Curitiba. Reinstalada em 07-01-1877.
Pelo decreto estadual n.º 19, de 11-01-1890, o município de Arraial Queimado passou a
denominar-se Bocaiúva.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Pelo decreto n.º 1703, de 14-07-1932, o município de Bocaiúva foi extinto, sendo seu
território anexado ao município de Capivari.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Bocaiúva, pelo
decreto n.º 705, de 14-03-1934, desmembrado de Capivari. Sede no antigo distrito de Bocaiúva.
Constituído do distrito sede. Reinstalado em 30-03-1934.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 3 distritos: Bocaiúva, Bom Sucesso e Epitácio Pessoa.
Pelo decreto-lei estadual n.º 6667, de 31-03-1938, o distrito de Bom Sucesso passou a
denominar-se Ouro Fino e o distrito de Epitácio Pessoa tomou o nome de Paranaí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Bocaiúva, Ouro Fino (ex-Bom Sucesso) e Paranaí (ex-Epitácio Pessoa).
Pelo decreto-lei estadual n.º 199, de 30-10-1943, o município de Bocaiúva passou a
denominar-se Imbuial. Sob o mesmo decreto extingui o distrito de Ouro Fino e cria o distrito de
Tunas, com o território do extinto distrito de Ouro Fino.

Pela lei estadual n.º 2, de 10-10-1947, o município de Imbuial volta a denominar-se
Bocaiúva do Sul.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Bocaiúva do Sul, Paranaí e Tunas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual n.º 4245, de 25-VII-1960, desmembra do município de Bocaiúva do Sul o
distrito de Adrianópolis (ex-Paranaí). Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Bocaiúva do Sul e Tunas.
Pela lei estadual n.º 5182, de 17-11-1965, é criado o distrito de Marques de Abrantes e
anexado ao município de Bocaiúva do Sul.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 3 distritos:
Bocaiúva do Sul, Marques de Abrantes e Tunas.
Pela lei estadual n.º 9236, de 30-04-1990, desmembra do município de Bocaiúva do Sul os
distritos de Tunas e Marquês de Abrantes, para constituir o novo município de Tunas .
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Arraial Queimado para Bocaiúva, alterado pelo decreto n.º 705, de 16-03-1934.
Bocaiúva para Imbuial, alterado pela lei estadual n.º 199, de 30-10-1943.
Imbuial para Bocaiúva do Sul, alterado pela lei estadual n.º 2, de 10-10-1947.
Alteração toponímica distrital
“Bocaiúva para Arraial Queimado, alterado pelo decreto estadual n.º 19, de 11-01-1890.

