Guaramirim
Santa Catarina - SC
Histórico:
A COLONIZAÇÃO de Guaramirim foi uma extensão da colonização dos municípios
vixinhos de Jaraguá do Sul e Blumenau, iniciadas, respectivamente, por Emílio Gourdan e pelo
Dr. Hermann Blumenau.
O distrito de guaramirim foi criado, como pertencente ao município de Joinville, em
1919.
Em 1948, foi criado o município de Massaranduba, composto de dois distritos:
Massaranduba ( sede ) e Guaramirim.
Posteriormente, em consequência do descontentamento da maioria da população do
novo município, a sua sede foi transferida para guaramirim, mudando, também, o nome do
Município para Guaramirim, em 1949.
Gentílico: guaramirense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Bananal, pela lei municipal nº 281, de 02-061919, subordinado ao município de Joinvile.
Em divisão administrativa referente ao ano 1933, o distrito de Bananal figura no
município de Joinvile.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Bananal
permanece no município de Joinvile.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Bananal passou a
denominar-se Guaramirim.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Guaramirim
figura no município de Joinvile.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, transfere o distrito de Guaramirim do município
de Joinvile para o novo município de Massaranduba.
Pela lei estadual nº 295, de 18-07-1949, transfere a sede do município de
Massaranduba para a vila de Guaramirim ficando o município constituído de 2 distritos:
Guaramirim e Massaranduba .
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituido de 2 distritos:
Guaramirim e Massaranduba.
Pela lei municipal nº 2, de 10-09-1958, é criado o distrito de Schroeder é anexado ao
município de Guaramirim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Guaramirim, Massaranduba e Schoeder.
Pela lei estadual nº 746, de 29-08-1961, desmembra do município Guaramirim o distrito
de Massaranduba. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Guaramirim e Schoeder.
Pela lei estadual nº 968, de 04-06-1964, desmembra do município de Guaramirim o
distrito de Schoeder. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alteração toponímica distrital:
Bananal para Guaramirim alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.
Transferência de sede
Pela lei estadual nº 295, de 18-07-1949, transfere a sede de Massaranduba para Guaramirim.
Transferência distrital:
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, transfere o distrito de Guaramirim do município de
Joinvile para o de Massaranduba.

