Boquim
Sergipe - SE
Histórico
REZA a tradição que um dos fundadores do povoado de Lagoa Vermelha foi o coronel José
Batista, provàvelmente na primeira metade do século XIX. A 20 de fevereiro de 1857, a Lei provincial
n.° 462 criou o município de Lagoa Vermelha com sede naquele povoado.
Entretanto, o clima da localidade não era saudável. No inverno, várias doenças afetavam a vila.
Por outro lado, as enchentes do rio Piauí não raras vêzes causaram transtornos à população lagoense.
Em 1869, verificou-se forte cheia dêsse rio, ficando o povoado ilhado por vários dias.
Tal ocorrência levou o vigário de Lagoa Vermelha - Padre Manoel Nogueira Cravo - a lutar pela
mudança do povoado para a localidade próxima, denominada "Buquinha da Mata".
Antônio Araújo foi quem doou as terras do novo povoado. Trabalharam, também, pela
transferência, Antônio Manoel da Fraga e o maior Venancio Fernandes.
A sede do Município de Lagoa Vermelha transferiu-se para o povoado de Buquim em virtude da
Lei provincial número 836, de 21 de março de 1870.
A comarca de Buquim foi criada pelo Decreto-lei n.° 377, de 31 de dezembro de 1943
compreendendo o têrmo judiciário de igual nome e formado pelos municípios de Buquim e Arauá.
Em face do Decreto-lei estadual n.° 533 de 7 de dezembro de 1944, foi extinta a comarca de
Buquim e seu têrmo judiciário passou a integrar a de Itabaianinha; a 6 de fevereiro de 1954 foi
restaurada a comarca.
De acôrdo com a divisão administrativa vigente em 31-XII-1956, o Município é formado de um
só distrito: o do mesmo nome.
Gentílico: boquinense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Lagoa Vermelha, pela lei provincial nº 462,
de 20-02-1857. Sede na antiga povoação de Lagoa Vermelha.
Pela lei provincial nº 836, de 21-03-1870, transfere a sede vila de Lagoa Vermelha para a
povoação de Boquim.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do distrito sede.
Assim permanecendo nos quadros do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, a vila é constituída
do distrito sede.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Boquim, pela lei estadual nº 959, de 1610-1926.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 69, de 28-03-1938, o município de Buquim aparece grafado
Boquim.
Pelo decreto-lei estadual nº 150, de 15-12-1938, o município de Boquim aparece grafado
Buquim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município de Buquim é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1968.
Pelo decreto estadual nº 3334, de 27-01-1976, o município de Buquim passou a denominar-se
Boquim.

Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município de Boquim ex-Buquim é constituído do
distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Retificação de Grafia
Buquim para Boquim teve sua grafia alterado, pela decreto-lei estadual nº 69, de 28-03-1938.
Boquim para Buquim teve sua grafia alterado, pelo decreto-lei estadual nº 150, de 15-12-1938.
Buquim para Boquim teve sua grafia alterado, pelo decreto-lei estadual nº 3334, de 27-01-1976.
Transferência de sede
Pela lei provincial nº 836, de 21-03-1870, transfere a sede da povoação de Lagoa Vermelha para a de
Boquim.

