Ipira
Santa Catarina - SC
Histórico:
O nome de Ipira originou-se do Tupi Guarani com o seguinte significado: Y = água; e
Pira = peixe. Os primeiros moradores foram: Joaquim Pinto Matheus, Antunes de Sá, Manoel
de Oliveira, chegando em 1909 vindos de Monte Negro - RS. Manoel de Oliveira instalou-se
às margens do Rio Peixe, hoje Linha Oliveira. Joaquim Pinto Matheus fez residência em linha
dos Pintos, o qual também deu origem ao nome da localidade. Antunes de Sá instalou-se na
cabeceira do Arroio Capela, hoje Capelinha. A região, a partir de então, denominou-se
“Colônia do Rio do Peixe”. As dificuldades no início eram enormes, principalmente para o
abastecimento de mercadorias que eram adquiridas em Passo Fundo - RS, resultado em 15
dias de viagem a cavalo.
A origem da colonização, “ Rio do Peixe”, hoje Ipira, aconteceu em 1913 quando
Antônio M. Ko Freitag adquiriu nesta região uma gleba de terras da Companhia da Estrada de
Ferro São Paulo - Rio Grande do Sul. A partir de então várias famílias, na sua maioria de
origem alemã, oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, se instalaram e iniciaram com as
primeiras atividades agrícolas da região como o plantio da mandioca, cana-de-açúcar, milho,
arroz e feijão. Também construíram vários alambiques e tafonas.
Em 1924, Ipira foi elevada à categoria de distrito e, pelo Decreto estadual n.888, de 14
de junho de 1963, passou de vila à cidade, sendo instalado no dia 15 de Agosto de 1963.
Gentílico: ipirense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Ipira, pela lei municipal nº 61, de 07-01-1925,
subordinado ao município de Cruzeiro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Ipira figura no
município de Cruzeiro.
Pelo decreto estadual nº 635, de 12-07-1934, transfere o distrito de Ipira do município
de Cruzeiro. Para formar o novo município de Concórdia.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Ipira figura no
município de Concórida.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, transfere o distrito de Ipira do
município de Concórdia. Para o município de Campos Novos.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Ipira figura no
município de Campos Novos.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, o distrito de Ipira foi extinto, sendo seu
território anexado ao município novo município de Piratuba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Ipira Figura no município de
Piratuba.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ipira, pela lei estadual nº 888,
de 14-06-1963, desmembrado de Piratuba. Sede no antigo distrito de Ipira. Constituído de
distrito sede. Instalado em 15-08-1963.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de distrito sede.
Assim permanecendo em divisão terão territorial datada de 14-V-2001.

