Imaruí
Santa Catarina - SC
Histórico:
Contam os historiadores que a primeira colonização da região onde hoje está Imaruí
ocorreu antes de 1800 e foi realizada por um grupo de pescadores oriundos de Laguna. Em
1833, foi criada a Freguesia de São João Batista do Imaruí, que se tornou distrito de
Laguna. Um dos colonizadores foi o gaúcho João Vieira da Rocha, que acompanhou os
farrapos até Laguna e que mais tarde mudou-se para Imaruí em companhia dos filhos. A
guerra que se seguiu à instalação da República Juliana, onde ocorreu o trágico episódio da
conhecido como o “massacre de Imaruí fez com que muitas famílias deixassem Laguna
para morar em Imaruí, por volta de 1839. Imaruí passou à categoria de município em 27 de
agosto de 1890, e o nome foi dado por uma tribo de índios que habitava o local: vem do
mosquito “maruim”, comum na região.
Gentílico: imaruense
Formação Administrativa:
Freguesia criada com a denominação de Imaruí, pelo decreto nº 29, de 23-08-1833,
subordinado ao município de Laguna.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Imaruí, pelo decreto estadual nº
22, de 27-08-1890, desmembrado de Laguna. Sede na vila de Imaruí. Constituído do
distrito sede. Instalado em 22-09-1890.
Pela lei estadual nº 34, de 02-08-1892, é criado o distrito de São Martins de Capivari
e anexado ao município de Imaruí.
Pela lei municipal nº 55, de 03-04-1909, é criado o distrito de São Marcos do Rio
Fortuna e anexado ao município Imaruí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3
distritos: Imaruí, São Marcos do Rio Fortuna e São Martinho de Capivari.
Pela lei municipal nº 135, de 16-11-1923, é criado o distrito de São Bom Jesus da
Forquilha do Rio d`Una anexado ao município de Imaruí.
Pela lei municipal nº 166, de 10-07-1928, é criado o distrito de São Sebastião da
Vargem do Cedro e anexado ao município de Imaruí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Imaruí, São Martinho do Capivarí, São Bom Jesus da Forquilha do Rio d’Una e
São Sebastião da Vargem do Cedro. Menos o distrito de São Marcos do Rio Fortuna
(extinto),
Pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, o distrito de Bom Jesus do Forquilha
do Rio d`Una passou a denominar-se São Martinho e São Sebastião da Vargem do Cedro a
denominar-se Vargem Cedro.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de São Martinho passou a
denominar-se Praia Redonda.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Imaruí, Praia Redonda, Rio d`Una, São Martinho e Vargem Cedro.

Pela decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de São Martinho passou a
denominar-se Praia Redonda.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Imaruí, Praia Redonda, Rio d`Una e Vargem Cedro.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 845, de 14-11-1962, desmembrado do município de Imarí os
distritos de Praia Redonda e Vargem Cedro para formar o novo município de São Martinho.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2
distritos: Imaruí e Rio d`Una.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

