Ilhota
Santa Catarina - SC
Histórico:
No ano de 1845, os belgas Van Lede e os irmãos Lebon fundaram uma colônia belga,
por conta própria, em terras compradas em 1842, ao tenente-coronel José Henrique Flôres, no
lugar ILHOTA, nas margens do Rio Itajaí.
Naquele ano de fundação, chegaram, na companhia de Charles Van Lede e os irmãos
Lebon, 24 famílias belgas, das quais ainda existem descendentes como: Castellain Maes,
Maba, Hostin, De Gang, Blocveld, Filipps, Conink, Gevaerd, etc.
No ano seguinte chegaram 12 famílias francesas. Entre essas: Vellain, Saaes , Lenoir,
etc.
Encontrando dificuldades no desenvolvimento da colonia, Van Lade retornou a Bélgica,
com a promessa de voltar dentro de um ano com recurso. Lá adoeceu e recolheu-se ao
hospital Burges, onde veio a falecer. Antes, porém, doou aquela instituição a colônia de
ILHOTA.
O hospital de Burges enviou Van Dye com a procuração de vender as terras da colônia,
o que não se deu, em virtude da violenta reação dos colonos.
A colônia como tal teve curta duração. Os colonos espalharam e confundiram-se com os
demais moradores.
Quando se deu a criação da freguesia de São Pedro Apostolo de Gaspar, a 25 de abril
de 1861, ILHOTA e BAÚ, estavam incluídos nos limites. Posteriormente, por ocasião da
criação das comuns, ILHOTA retornou à administração municipal de Itajaí, onde originalmente
pertencia.
A Lei Estadual, nº 384, de 21 de junho de 1958, elevou o distrito de ILHOTA a
categoria de Município.
Gentílico: ilhotense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Ilhota, pela lei estadual nº 1688, de 26-09-1930,
subordinado ao município de Itajaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Ilhota figura no
município de Itajaí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Ilhota
permanece no município de Itajaí.
Assim permanecendo em divião territorial datada de 1-VII-1955.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ilhota, pela lei estadual nº 348,
de 21-06-1958, desmembrado de Itajaí. Sede no antigo distrito de Ilhota. Constituindo em
distrito sede Instalado em 18-07-1958.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

