Balneário Gaivota
Santa Catarina - SC
Histórico
O território onde hoje se localiza o município, teve como primeiros habitantes os
índios Carijós. Estes, por sua vez, por apresentarem natureza dóceis, sempre tiveram um
bom relacionamento com os visitantes que pisaram as terras de Sombrio por volta de
1534, oriundos de Buenos Aires, até então, colônia Espanhola.
Posteriormente, colonizadores portugueses começaram a chegar e em 1830,
adquiriram as chamadas “sesmarias”, iniciando a colonização.
Deu-se então o desenvolvimento da região e o natural aproveitamento da área
litorânea, para a exploração da pesca e do lazer.
Com a intensificação destas atividades, a ocupação do litoral foi muito grande,
provocando em 30-08-90, a promulgação da lei nº 770, que criava o distrito de Balneário
Gaivota. Depois deste ato, cresceu a mobilização da população local interessada na
emancipação do então distrito de Sombrio. Este movimento, culminou com a criação da
Comissão de Emancipação de Balneário Gaviota. Cumprindo todos os passos
determinados pela legislação vigente, a Comissão viu coroada de êxito sua iniciativa e
esforço, quando em 29 de dezembro de 1995, o Governador do Estado de Santa Catarina
sancionou a lei nº 10054, criando o município de Balneário da Gaivota. Seu primeiro
Prefeito eleito foi o Sr. Everaldo João Ferreira, em 03 de outubro de 1996. Em 1196, o
censo realizado pelo IBGE, constatou uma população de 4.344 habitantes no município.
Atualmente, estima-se que este número já tenha ultrapassado os 5.500. Na temporada de
veraneio, estima-se média de 15.000 pessoas.
Gentílico: gaivotense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Balneário Gaivota, pela lei municipal nº
770, de 30-08-1990, subordinado ao município de Sombrio.
Em divisão territorial datada 17-I-1991, o distrito de Balneário Gaivota figura no
município de Sombrio.
Elevado à categoria de município com a denominação de Balneário Gaivota, pela
lei estadual nº 10054, de 29-12-1995, desmembrado de Sombrio. Sede no antigo distrito
de Balneário Gaivota. Constituído de distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.

