Apiúna
Santa Catarina - SC
Histórico:
Por volta de 1867, foi implantado no lugar denominado de Morro Pelado o 1º Rancho,
pelo Engenheiro Emil Odebrecht, que em 1871 viria a ser conhecido como Rancharia de Passo
Odebrecht.
Em 1878 com a chegada de 150 famílias italianas advindas de Blumenau, no 29 de
setembro foi fundado o povoado de Bugherbach.
Bugherbach: Ribeirão do Burgre, devido a aldeia dos Botocudos que aqui habitavam.
Advieram várias outras denominações:
Ribeirão Neisse: devido ao Ribeirão que corta a sede do município e que também é um rio que
divide a Alemanha da Polonia.
Aquidabã: durante a Guerra do Paraguai, devido a voluntário desta terra que viaja a bordo no
Navio Aquidabã, nome também de um arroio no Paraguai onde sucumbiu Francisco Solano
Lopes.
APIÚNA, assim definitivamente ficou chamada esta terra que tanto nos orgulha.
Nome de origem indígena que significa CABEÇO – NEGRO devido a pitoresca
montanha com forma de cabeça escura existente na sede do município conhecido como Morro
Dom Bosco.
Foi emancipado de Indaial a 04-01-1988 e instalado o município em 01-06-1989.
Gentílico: apiunense
Formação Administrativa:
Em divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de
Indaial o distrito de Aquidabã.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Aquidabã figura
no município de Indaial.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Aquidabã passou a
denominar-se Apiúna.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Apiúna figura no município de
Indaial.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.
Elevado à categoria de município com a denominação de Apiúna, pela lei estadual nº
1100, de 04-01-1988, desmembrado de Indaial. Sede no antigo distrito de Apiúna.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-06-1988. A execução dessa lei estadual
suspensa pela medida cautelar nº 1564, de 15-07-1988, até o definitivo julgamento ao
Representação.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada em 2003.

