Araranguá
Santa Catarina - SC
Histórico:
A origem da comuna deve ser anterior a 1835, pois, consoante a tradição, o então
povoado abrigou alguns refugiados da Guerra dos Farrapos. Os primeiros povoadores vieram
de Laguna (a cuja jurisdição pertencia a vastas área que mais tarde constituiria o município),
provavelmente, ao início do século XIX. Estabeleceram-se, a princípio, nas proximidades do
morro dos Conventos, não realizaram incursões rio acima, surgindo, assim, as primeiras
cabanas à margem direita do Araranguá, onde hoje se localiza a praça Hercílio Luz.
Gentílico: araranguaense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Nossa Senhora Mãe dos Homens, pela lei
provincial nº 272, de 04-05-1848, subordinado ao município de Laguna.
Pela lei provincial nº 532, de 19-03-1864, Nossa Senhora Mãe dos Homens passou a
denominar-se Campinas (mudança de sede)
Elevado à categoria de vila com a denominação de Araranguá, pela lei provincial nº 901,
de 03-04-1880, desmembrado dos municípios de Laguna e Tubarão. Sede na vila de
Campinas atual Araranguá. Constituído do distrito sede. Instalada em 28-02-1883.
Pelo decreto estadual ou por decreto do Governo Provisório nº 45, de 03-02-1891, é
criado o distrito de Passo do Sertão e anexado ao município de Araranguá.
Pela lei estadual nº 48, de 02-09-1892, é criado o distrito de Cresciuma e anexado ao
município de Araranguá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3
distritos: Araranguá, Cresciuma e Passo do Sertão.
Pela lei municipal nº 123, de 02-02-1912, é criado o distrito de Nova Veneza e
anexado ao município de Araranguá.
Pela lei municipal nº 141, de 02-01-1914, é criado o distrito de Sombrio desmembrado
do distrito de Passo do Sertão e anexado ao município de Araranguá.
Pela lei municipal nº 171, de 09-07-1917, é criado o distrito de Cangicas e anexado ao
município de Araranguá.
No quadro de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o município é
constituído de distritos: Araranguá, Cangicas, Cresciuma, Nova Veneza, Passo do Sertão e
Sombrio.
Pela lei municipal nº 197, de 10-01-1923, o distrito de Cangicas passou a denominar-se
Hercílio Luz.
Pela lei municipal nº 225, de 12-11-1924, é extinto o distrito de Sombrio, sendo seu
território anexado ao distrito de Passo do Sertão.

Pela lei municipal nº 237, de 01-01-1925, é criado o distrito de Meleiro e anexado ao
município de Araranguá.
Pela lei estadual nº 1516, de 04-11-1925, desmembra do município de Araranguá os
distritos de Cresciuma e Nova Veneza para formar o novo município de Cresciuma.
Pela lei municipal nº 253, de 12-01-1926, é recriado o distrito de Sombrio e anexado
ao município de Araranguá.
Pela lei estadual nº 1709, de 11-10-1930, é criado o distrito de Volta Grande
desmembrado do distrito de Sombrio e anexado ao município de Araranguá. Sob a mesma lei
acima citado, é criado o distrito de Turvo desmembrado do distrito de Meleiro e anexado ao
município de Araranguá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 7
distritos: Araranguá, Hercílio Luz, Meleiro, Passo do Sertão, Morro do Sombrio ex-Sombrio,
Turvo e Volta Grande.
Pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-12-1938, o distrito Hercílio Luz passou a
denominar-se Morrêtes.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de
7 distritos: Araranguá, Meleiro, Morrêtes ex-Hercílio Luz, Passo do Sertão, Sombrio, Turvo e
Volta Grande.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Volta Grande passou a
denominar-se Jacinto Machado, o distrito de Morrêtes a denominar-se Maracajá. Ainda sob o
decreto-lei acima citado são criados os distritos de Timbé desmembrado dos distritos de Turvo
e Meleiro e o distrito de Praia Grande. Desmembrado do distrito de Passo do Sertão.
No quadro fixado para vigorar no perído de 1944-1948, o município é constituído de 9
distritos: Araranguá, Maracajá ex-Morretos, Jacinto Machado ex-Volta Grande, Meleiro,
Passo do Sertão, Praia Grande, Sombrio, Timbé e Turvo.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, desmembra do município de Araranguá os
distritos de Turvo, Jacinto Machado, Meleiro, Praia Grande e Timbé. Para formar o novo
município de Turvo.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Araranguá, Passo do Sertão, Maracajá e Sombrio.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, desmembra do município de Araranguá os
distritos de Sombrio e Passo do Sertão. Para formar o novo município de Sombrio.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos:
Araranguá e Maracajá.
Pela lei municipal nº 2, de 18-11-1955, é criado o distrito de Hercílio luz e anexado ao
município de Araranguá.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Araranguá, Hercílio Luz.
Pela lei estadual nº 1063, de 12-05-1967, desmembra do município de Araranguá o
distrito de Maracajá. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos:
Araranguá e Hercílio Luz. Balneaário

Pela lei municipal nº 1128, de 20-09-1988, são criados os distritos de Balneário Arroio
da Silvia e Sanga da Toca anexado ao município de Araranguá.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município de Araranguá é constituído de 4
distritos: Araranguá, Balneário Arroio da Silva, Hercílio Luz e Sanga da Toca.
Pela lei estadual nº 10055, de 29-12-1995, desmembra de Araranguá o distrito de
Balneário Arroio da Silva. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de 3 distrtios:
Araranguá, Hercílio da Luz e Sanga da Toca.
Pela lei
nº
, de
,é
criado o distrito de Balneário Morro dos Conventos e anexado ao município de Ararangua.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído de 4 distritos:
Araranguá, Hercílio Luz, Balneário Morro dos Conventos e Sanga da Toca.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alterações topônimicas distritais
Nossa Senhora Mãe dos Homens para Campinas, alterado, pela lei permanece nº 532, de 1903-1864.
Campinas para Araranguá alterado, pela lei provincial nº 901, de 03-04-1880.

