Itaiópolis
Santa Catarina - SC
Histórico:
OS PRIMEIROS habitantes do Município foram as famílias de João Reichardt, José
Wiergenawski e João Becker que chegaram à Itaiópolis, por volta de 1889. Posteriormente,
chegava à localidade de Rio Negro/PR, cinco mil imigrantes poloneses, por conta e proteção
do Governo Federal, permanecendo durante alguns meses, recebendo auxílio e alimentos,
transportando-se depois, rumo ao local onde se localiza a sede municipal do Município. Em
1890 fundaram, com mais três famílias do lugar, a Colônia Federal Lucena.
Por volta de 1903, o povoado já era elevado à categoria de distrito do Município, em
decorrência da vinda de outras correntes imigratórias, tais como alemães, rutenos e também
poloneses.
Gentílico: itaiópolense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação Itaiópolis, pela lei municipal nº 3, de 02-10-1917,
subordinado ao município de Mafra.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Itaiopólis , pela lei estadual de Paraná
nº 850 de 18-03-1909, desmembrado de Rio Negro. Sede na colonia Lucena. Constituído de
distrito sede. Instalado em 01-07-1909.
Pelo decreto estadual do Paraná, de 26-05-1917, o município foi extinto, por ter sido
anexado a Santa Catarina, sendo seu território anexado ao município de Mafra.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Itaiópolis, pela lei
estadual nº 1220, de 28-10-1918. Desmembrado de Mafra. Sede no atual distrito de Itaiópolis
ex-localidade. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1919.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Itaiópolis e Colônia Moema.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de
3 distritos: Itaiópolis, Iracema e Moema ex-colônia Moema.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Moema passou a
denominar-se Itaió e o distrito de Iracema a denominar-se Iraputã.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Itaiópolis, Iraputã e Itaió.
Pela lei municipal nº 029, de 28-06-1978, modificado pela lei municipal nº 003, de 1103-1982, homologado pela lei estadual nº 6062, de 13-05-1982, é criado o distrito de Santa
Terezinha, desmembrado do distrito de Itaió e anexado ao município de Itaiópolis.
Em divisão territorial datada de I-VII-1983 (Suplemento), o município é constituído de
4 distritos: Itaiópolis, Iraputã, Itaió e Santa Terezinha.

Pela lei estadual nº 8349, de 26-09-1991, desmembrado do município de Itaióplis, o
distrito de Santa Terezinha. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de I-VI-1995, o município é constituído de 3 distritos:
Itaiópolis, Iraputã e Itaió.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

