José Boiteux
Santa Catarina - SC
Histórico:
Na década de 1920, as companhias colonizadoras de Rio do Sul levaram imigrantes
alemães para as áreas vizinhas, e a região de José Boiteux foi uma das escolhidas. As terras
pertenciam aos índios xokleng, kaingang e guarani, que aos poucos foram mandados para
reservas. Em 1975, os índios perderam 856 hectares de suas terras para a construção da
Barragem Norte, a maior do complexo de contenção de cheias da região. Como a área
desapropriada era a mais fértil do território, os indígenas, lutando pela sobrevivência,
passaram a derrubar a Mata Atlântica que existia em suas terras, estimulados por
madeireiros inescrupulosos. José Boiteux desmembrou-se de Ibirama em 26 de abril de
1989
Gentílico: josé-boatense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de José Boiteux, pelo decreto estadual nº 498, de
17-02-1934, subordinado ao município de Dalbérgia.
Pele decreto estadual nº 1, de 07-05-1935, o município Dalbérgia passou a
denominar-se Hamônia.
Em divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de José
Boiteux figura no município de Hamônia.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o município de Hamônia passou a
denominar-se Ibirama.
Em divisão territrtorial datada de 1-VII-1960, o distrito de José Boiteux figura no
município de Ibirama ex-Hamônia.
Assim peramanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988.
Elevado à categoria de município com a denominação de José Boiteux, pela lei
estadual nº 7580, de 26-04-1989, desmembrado de Ibirama. Sede no antigo distrito de José
Boiteux. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1990.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Transferência distrital
Pelo decreto estadual nº 1, de 07-05-1935, transfere o distrito de José Boiteux do município
de Dalbérgia para o de Harmônia.
Pelo decreto estadual nº 941, de 31-12-1943, transfere o distrito de José Boiteux do
município de Hamônia para o de Ibirama.

