Ibirama
Santa Catarina - SC
Histórico:
Em 1897, foi organizada em Hamburgo, Alemanha, a Sociedade Colonizadora
Hanseática, com o objetivo de colonizar as terras devolutas dos vales dos rios Hercílio e
Itapocu, concedidas pelo Governo de Santa Catarina. No mesmo ano, chegaram à barra do
Ribeirão Taquaras, o diretor A .W. Sellin, o engenheiro Emílio Odebrecht, seis operários
brasileiros e um alemão como cozinheiro. A comitiva subiu o Rio Itajaí-Açu até à confluência
com o Rio Itajaí do Norte, onde Sellin achou o lugar favorável e bem situado para sede da
Colônia, e deu-lhe o nome de Hansa-Hamônia. Em julho de 1899, veio residir no lugar, com
muito ânimo, o primeiro colono, o Sr.Willy Luderwald e sua esposa e, no final do mesmo ano,
chegaram as famílias de: Karl Engelhardt, Ludau Kitzenger, Ochmanne e Conrado Wagner,
este último, solteiro. Novos colonizadores foram chegando e se dedicando à agricultura e
pecuária e, em pouco tempo, foram surgindo incipientes, mas promissoras atividades industriais,
especialmente nos ramos de laticínios, madeiras, féculas e produtos derivados de suínos.
O primeiro nome do atual Município foi Hansa-Hamônia e, ao ser criado o distrito,
passou a denominar-se Hamônia. Finalmente, em 1943, a lei que fixava o Quadro Territorial do
Estado, alegando tratar-se de um nome estrangeiro, passou a denomina-lo Ibirama.
Ibirama é um termo indígena que significa: Ibi-terra, Rama - abundância, ou seja, terra
da fartura, terra da abundância.
Gentílico: ibiranense
Formação Administrativa:
Distrito criado com denominação Harmônia, pela lei municipal nº 60, de 02-03-1912,
subordinado ao município de Blumenau.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Harmônia figura no
município de Blumenau.
Elevado à categoria de município com a denominação de Dalbérgia, pelo decreto
estadual nº 498, de 17-02-1934, desmembrado de Blunemau, sede no povoado de Nova
Breslau e Nova Bremem. Constituído de 4 distritos: Dalbérgia, Harmônia, Gustavo Richard e
José Boiteux. Instalado em 02-031934.
Pelo decreto estadual nº 516, de 27-02-1934, transfere a sede do município Nova
Breslau e Nova Bremem para o distrito de Dalbérgia.
Pelo decreto estadual nº 1, de 07-051935, o município de Dalbérgia teve seu toponímo
alterado para Harmônia, tendo sua sede mudada para o antigo distrito de Hormônia.
Constituía de 4 Hormônia, Gustavo Richard, José Bolteux e Nova Breslau.
Pelo decreto estadual nº 689, de 11-10-1934, Nova Breslau perdeu a condição de
sede, voltando a categoria de distrito e peretencer ao município de Harmônia.

Em divisão territorial datada de 31-XII- 1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 4 distritos: Harmônia, Gustavo Richard, Nova Breslau e José Boiteux.
Pelo decreteo-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, o distrito de Nova Breslau passou o
denominar-se Getúlio Vargas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de
4 distritos: Harmônia, Getúlio Vargas, Gustavo Richard e José Boiteux.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o município de Harmônia passou
denominar-se Ibirama e o distrito de Getúlio Vargas denominar-se Presidente Getúlio.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município já denominado
Ibirama é constituído de 4 distritos: Ibirama, Gustavo Richard, José Boiteux e Presidente
Getúlio ex-Getúlio Vargas.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, é criado o distrito de Mirador, desmembrado
distrito de Presidente Getúlio e anexado ao município de Ibirama.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 5 distritos:
Ibirama, Gustavo Richard, José Boitoux, Mirador e Presidente Getúlio.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, desmembra do município de Ibirama os
distritos Presidente Getúlio, Gustavo Richard e Mirador. Para formar o novo muncípio de
Presidente Getúlio.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Ibirama e José Boiteux.
Pela lei estadual nº 630, de 19-12-1960, é criado o distrito de Dalbérgia e anexado ao
município de Ibirama.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Ibirama, Dalbergia, José Boiteux.
Pela lei estadual nº 4207, de 02-09-1968.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 4 distritos:
Ibirama, Dalbérgia, José Boiteux. Elevado a categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 2 distritos:
Ibirama e Dalbérgia.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alterações toponímicas municipais.
Dalbérgia para Harmônia alterado pelo decreto estadual nº 1, de 07-05-1935.
Harmônia para Ibirama alterados, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

