Garopaba
Santa Catarina - SC
Histórico
A fundação da freguesia de Garopaba deu-se 1846, quando a Assembléia Provincial autorizou a
construção da Igreja Matriz, casa paroquial e cemitério. O fundador de Garopaba foi Manoel Marques
Guimarães.
Sobre a origem do nome do município existem duas versões: uma afirma ter sido a localidade grande
construtora de garoupeiras, espécie de canoa, usada na pesca da garoupa; outra diz ser devido, apenas, à
captura de garoupa, na época existente em grande quantidade na imediações.
Gentílico: garopabense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação Garopaba, pelo decreto de 09-12-1830, subordinado ao nunicípio
de São José da Laguna.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Garopaba, pela lei provincial nº 835, de 30-041877, desmembrado de São José da Laguna.
Pela lei provincial nº 850, de 14-01-1880, a vila foi extinta.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Garopaba, pelo decreto estadual
nº 06, de 07-041890, desmembrado de São José da Laguna sede no antigo distrito de Garopaba. Constituído
do distrito sede. Instalado em 07-06-1890.
Pela lei municipal nº 2, de 06-11-1910, é criado o distrito de Paulo Lopes e anexado ao município de
Garopaba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2 distritos:
Garopaba e Paulo Lopes.
Pelo decreto estadual nº 25, de 11-12-1930, o município de Garopaba é extinto, sendo seu território
anexado ao município de Palhoça.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Garapaba figura no município de
Palhoça.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Garopaba, pela lei estadual nº
795, de 19-12-1961, desmembrado de Palhoça. Sede no antigo distrito de Garopaba. Constituído do distrito
sede. Instalado em 30-12-1961.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

