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Tenho a honra de presidir a Associação dos Mu-
nicípios da Região da Grande Florianópolis, em 
especial no momento em que a entidade com-

pleta meio século de existência.

A GRANFPOLIS foi criada em 1969 por prefeitos 
que, já naquela época, sentiam a necessidade de bus-
car juntos soluções regionais para problemas comuns. 

Hoje somos 22 municípios unidos com o propósito 
de nos organizarmos na defesa dos interesses comuns 
e no fortalecimento político regional para tornar as ad-
ministrações municipais mais ágeis, promover debates 
e buscar soluções para problemas em diversas áreas.

Temos um papel histórico na defesa das bandeiras 
municipalistas e, para tanto, não medimos esforços 
para estarmos presentes e atuantes nos eventos cujo 
propósito seja o de galgar conquistas para os municí-
pios e o de evitar que mais perdas lhes sejam atribuídas. 

Nossas assessorias têm capacidade e conhecimen-
to técnico e promovem constantes capacitações dos 
gestores municipais e estes, reunidos em colegiados 
técnicos, travam importantes debates e dão enca-
minhamentos para fortalecer a estrutura pública de 
cada um dos municípios associados.

A GRANFPOLIS tem verdadeiramente o compro-
misso com os nossos municípios e seus munícipes.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito de Nova Trento

Presidente da Associação dos Municípios 
da Região da Grande Florianópolis 
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Nossa história

● História

Com as limitações dos governos 
federal e estaduais na promoção 
do desenvolvimento, começa-

ram a surgir na década de 60 as Associa-
ções de Municípios. Em Santa Catarina a 
primeira Associação foi criada em 1961, a 
Associação dos Municípios do Meio Oes-
te Catarinense (AMMOC), com sede em 
Joaçaba. 

Em 1968, no dia 16 de outubro, vi-
sando promover o desenvolvimento 
integrado, prefeitos da Grande Floria-
nópolis manifestaram o desejo de criar 
uma associação para congregar os mu-
nicípios da Região e assinaram a “De-
claração de Florianópolis”.

Em 26 de março de 1969 a intenção 
se tornou realidade com a criação da 
Associação dos Municípios da Região 
da Grande Florianópolis. Em Assembleia 
realizada na Capital, foi aprovado o Esta-
tuto Social e eleita a primeira diretoria. 
O primeiro presidente foi Acácio Garibal-
di São Thiago, prefeito de Florianópolis, 
tendo como 1º vice-presidente Orlando 
Becker, prefeito de Santo Amaro da Im-
peratriz, e 2º vice-presidente Candido 
Amaro Damásio, prefeito de São José.

Nos anos de 1971, 1978, 1981 e 1988 
foram realizadas Assembleias Gerais Ex-
traordinárias que aprovaram diversas al-
terações nos Estatutos Sociais da GRAN-
FPOLIS, inclusive para o ingresso dos 
demais municípios da região e permitir 
que a presidência da entidades pudesse 
ser exercida por qualquer dos prefeitos 
dos municípios associados, pois o cargo 

era, até então, nato para o mandatário 
da Capital do Estado.

O objetivo dos prefeitos associa-
dos era o de aumentar o poder rei-
vindicatório junto aos órgãos gover-
namentais na busca de soluções para 
problemas comuns que envolviam, 
principalmente, questões de forne-
cimento de serviços públicos, mobi-
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GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019

Reunião de trabalho no gabinete 
do prefeito de Florianópolis 

para a apresentação
e discussão de modelo de 
Código Tributário para os 

municípios da região

Primeiros veículos adquiridos 
pela Granfpolis em 1977 para 

o uso da equipe técnica

Praça Leonardo Sell em Rancho 
Queimado - 1º projeto de engenharia 
elaborado pela Granfpolis

Visita do presidente da República João Figueiredo 
à Alesc e audiência aos prefeitos da região

Assembleia Geral Ordinária, em 1994, 
no município de Antônio Carlos e 
comemoração aos 25 anos da Granfpolis

I Congresso de Técnicos em Administração 
Financeira Municipal do Estado de 
Santa Catarina. Florianópolis, 1974 

Plano elaborado 
pela Granfpolis 
serviu de base para 
os planejamentos 
municipais e 
do Estado

lidade, êxodo rural, meio ambiente 
e promover a integração regional. 
Depois, a partir de nova realidade 
do país e dos governos, foi preciso 
prestar serviços aos municípios com 

cial, educação, saúde pública, jurídica, 
projetos especiais e contabilidade, e 
passamos a contar com excelente es-
trutura em nossa moderna sede para 
atender os 22 municípios associados.

a criação de Assessorias Técnicas.
Neste meio século ampliamos nos-

so corpo técnico com profissionais 
qualificados nas áreas de engenharia, 
arquitetura, topografia, assistência so-
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Assessoramentos e Capacitações

O assessoramento aos municípios se dá por meio de capacitações oferecidas na sede e/ou nas Prefeituras e Câmaras 
Municipais. Nossos Colegiados e Fóruns têm caráter consultivo e propositivo, além de servirem para troca de experiências 
entre os gestores.

Por meio das assessorias técnicas atuamos em programas
e ações para atender e desenvolver as mais diversas

áreas da administração pública municipal.

Um dos principais objetivos da Granfpolis
é promover a melhoria dos serviços públicos

● História
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Lutas Históricas e Eventos
Participamos efetivamente de ações das entidades municipalistas estadual (Federação Catarinense de Municípios – Fe-

cam) e nacional (Confederação Nacional de Municípios – CNM).

X Congresso Nacional de Municípios. Gramado, 1983

Marcha em Defesa dos Municípios

Manifestação pelo julgamento dos royalties do petróleo

Marcha em 
Defesa dos 
Municípios

Mobilização pelo aumento do FPM

XII Congresso 
Estadual de 
Municípios e 
I Encontro de 
Federações 
Estaduais de 
Municípios. Porto 
Alegre, 1992 V Congresso Brasileiro de Integração 

Municipal. Brasília, 1993

GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019
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“Ao assumir a Prefeitura de 
Florianópolis, em 1973, por 
força de estatuto, assumimos 
também a presidência da As-
sociação dos Municípios. Na 
época, constatamos que havia 
a necessidade de uma sede e 
de uma equipe técnica. Con-
seguimos a sede no Centro, na 
rua Arcipreste Paiva, contrata-
mos um executivo e, em convênio com 
a Sudesul, formamos a primeira equipe 
técnica composta por arquiteto, advoga-
do, economista, pedagoga e assistente 
social. 
No início de 74, com apoio dos presi-
dentes das demais Associações de Mu-
nicípios de Santa Catarina, projetamos 
o 1º Congresso Estadual de Prefeitos, 
realizado em Florianópolis. Um fato bas-
tante importante político e administrati-

vamente, e que contou com a 
participação de um grande de 
prefeitos municipais e diversas 
autoridades federais e esta-
duais.
Trabalhávamos com uma 
agenda muito parecida com 
a atual: Pacto Federativo, ou 
seja, a distribuição de renda 
entre União, Estados e Mu-

nicípios, e com a necessidade de maior 
representação política da nossa região. 
Entendo que o papel da Associação é 
este: O de ver os problemas coletivos, 
comuns na região, e a busca de solu-
ções com apoio dos senhores prefeitos, 
vereadores, e demais representantes re-
gionais, para o fortalecimento da região 
e da própria classe política”.

“Pra mim foi uma 
satisfação mui-
to grande ter sido 
presidente da As-
sociação, principal-
mente na época de 
construção da atual 
sede, um momento 
muito importante 
porque haviam mui-
tos entraves e em 

2012 tivemos esta oportunidade. Quero 
parabenizar a Associação dos Municípios 
da Região da Grande Florianópolis e a to-
dos os seus colaboradores por estes 50 
anos. A Granfpolis tem extrema importân-
cia, principalmente para os pequenos mu-
nicípios que têm muitas dificuldades de 
estrutura. Pra mim foi muito importante 
participar deste momento e deste desen-
volvimento.
Desejo sucesso aos colaboradores, prefei-
tos e prefeitas”. 

“A Associação dos Municípios da 
Grande Florianópolis está com-
pletando meio século. 
Nesta oportunidade quero em 
nome de toda a nossa Federação 
cumprimentar a todos aqueles 
que fizeram e fazem desta As-
sociação uma referência para 
o municipalismo catarinense e 
brasileiro.
São 50 anos de muitos serviços 
prestados aos municípios que a 
integram e à população desta 
grande região. Nossos cumpri-
mentos neste primeiro cinquen-
tenário a todos 
que construíram 
e constróem a 
Associação e 
que possam vir 
os próximos 50 
anos de muito 
sucesso”. 

Depoimentos

"É com muita alegria e muito orgulho que 
eu quero fazer o registro devido por todos 
nós aos bons exemplos da Associação dos 
Municípios da Grande Florianópolis. 

Não apenas como 
ex-prefeito, ex-
governador ou 
ex-presidente da 
Associação, mas 
acima de tudo 
como alguém 
que valoriza as 
autonomias de 
Santa Catarina. 
As Associações 
de Municípios, e 

a Granfpolis não é diferente, nasceram de 
iniciativas locais e regionais. Elas represen-
tam um alerta para os governantes. 
Nós temos que prestigiar serviços asso-
ciados/consorciados dessas regiões, das 
nossas bacias hidrográficas, respeitando 
a nossa ocupação territorial histórica, ou 
seja, as nossas migrações, enfim, a auto-
nomia das nossas regiões, das nossas co-
munidades, dos nossos municípios. 
Por isso, ao celebrar essa data eu que-
ro renovar a nossa fé no futuro de Santa 
Catarina. Este futuro terá sucesso sempre 
baseado nas autonomias das regiões de 
Santa Catarina. 
Parabéns!"

“Em 1988, como prefeito de Florianó-
polis, tive a honra de assumir a presi-
dência da Associação dos Municípios da 
Grande Florianópolis. A Granfpolis faz 
agora 50 anos de bons serviços pres-
tados aos municípios que compõem a 
Grande Florianópolis. 
Quero cumprimentar aos 
membros do conselho exe-
cutivo,  presidente e colabo-
radores por toda a assesso-
ria que presta às prefeituras 
da região.
Naquela oportunidade tive-
mos o privilégio de lutarmos 
pela reforma tributária du-
rante a aprovação da Cons-

tituição Brasileira. Tínhamos muitas 
dificuldades financeiras, como hoje.
Lutamos para aumentar o Fundo de 
Participação dos Municípios e o re-
passe do ICMS para fazer frente aos 
encargos delegados aos municípios 

pela nova Constituição. A 
Associação tem um papel 
fundamental de auxílio, 
principalmente às peque-
nas prefeituras.
Meus cumprimentos a to-
dos e parabéns!”

Senador Esperidião 
Amin, ex-presidente
da Granfpolis

Joares Ponticelli
Prefeito de Tubarão

Presidente da FecamEdson Andrino
ex-presidente Granfpolis

Nilton Severo da Costa
ex-presidente Granfpolis

● História

GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019

Saulo Weiss
ex-presidente da Granfpolis
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● Municípios associados

Águas Mornas foi ocupada 
pelo sistema de colônias. O 
primeiro desses povoados a 

se instalar no município foi a Colônia 
de Vargem Grande, em 1837. Depois 
veio a fundação de Santa Isabel, em 
1847 e Teresópolis em 1860. (A colô-
nia de Vargem Grande foi ocupada, 
inicialmente, por 44 colonos, sendo 
43 alemães e um dinamarquês, que 
abandonaram São Pedro de Alcânta-
ra, colônia fundada em 1829). O as-
sentamento dessas famílias em Var-

gem Grande foi estabelecido ao longo 
da nova estrada de Lages, que liga o 
Planalto catarinense ao litoral. Santa 
Isabel foi fundada a partir do assenta-
mento de 256 imigrantes recém-che-
gados da Alemanha. Porém, apenas 
164 se radicaram na nova colônia.

Em 1886, a nova colônia elevou-se 
a distrito. Porém, seu ritmo de desen-
volvimento foi diminuído e somente 
em 19 de dezembro de 1961, por meio 
da Lei nº 790, emancipou-se politica-
mente. A data histórica de instalação 

do novo município é 29 de dezembro 
de 1961. 

As águas termais do município são 
classificadas como mesotermais ra-
dioativas, com temperatura constan-
te em torno de 39 °C. As águas emer-
gem de terrenos pré-cambrianos e 
apresentam teor de radioatividade, 
termalidade e baixa mineralização. 
Sua origem deve-se a um derrame 
triássico, que situou-se nas áreas dos 
municípios de Águas Mornas e Santo 
Amaro da Imperatriz.

Águas Mornas

Prefeito: Omero Prim - MDB
Vice-prefeito: Pedro Paulo Medeiros – PSDB

População: 6298
N° de eleitores: 5526

Data de criação: 19/12/1961
Lei de criação nº 790 

Prefeitura Municipal de Águas Mornas
Pça. José Adão Lehmkuhl, 62, Centro

Telefone: (48) 3245 7252 
E-mail: adm@aguasmornas.sc.gov.br

www.aguasmornas.sc.gov.br
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● Municípios associados

A s primeiras tentativas de 
colonização de Alfredo 
Wagner foram feitas por 

dezenove soldados, nas proximida-
des do Morro do Trombudo. A Co-
lônia Militar foi transferida para as 
margens do Rio Itajaí do Sul, onde 
prosperou e cresceu, tendo perdi-
do sua importância após a procla-
mação da República foi transfor-
mada no distrito de Catuíra que, 
juntamente com Barracão e Arnó-
polis, disputaram a prerrogativa de 

receber a sede do futuro municí-
pio, criado pela Lei Estadual nº 806 
de 21 de dezembro de 1961.

Vários nomes foram sugeridos e 
por maioria a Câmara Municipal de 
Bom Retiro decidiu por homenagear 
Alfredo Henrique Wagner, natural 
de São Pedro de Alcântara, mas es-
tabelecido na Colônia Militar Santa 
Thereza onde exerceu diversos ofí-
cios, tendo posteriormente muda-
do para a localidade da Lomba Alta. 
Seu exemplo de honestidade e pro-

bidade, trabalho e honradez, foram 
os motivos pelos quais os vereado-
res da época propuseram seu nome 
para o novo município, ficando en-
tão Alfredo Wagner, desmembrado 
de Bom Retiro. 

A cidade caracteriza-se pela be-
leza natural e exuberante de sua 
paisagem e pela abundância de re-
cursos hídricos. A paisagem típica do 
contexto local é caracterizada pela 
topografia acidentada e fundos de 
vales extensos e estreitos.

Alfredo Wagner

Prefeito: Naudir Antônio Schmitz - MDB
Vice-prefeito: Luiz Carlos Martins - MDB

População: 9960
N° de eleitores: 7816 

Data de criação: 21/12/1961
Lei de criação nº 806 

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Rua Anitápolis, 250, Centro

Telefone: (48) 3276 1211
E-mail: prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br

www.alfredowagner.sc.gov.br
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Inicialmente, em 1861, a colônia 
foi denominada Colônia Nacional, 
sendo reservada para nativos da 

região e descendentes de imigrantes 
açorianos da Villa de São José. 

O nome da Colônia foi escolhido em 
homenagem ao Presidente do Conse-
lho de Ministros, denominado Ângelo 
da Silva Ferraz. O Presidente do Conse-
lho de Ministros, era uma liderança que 
assessorava D. Pedro II nas questões 
governamentais. Neste caso, Ângelo 
Muniz teve influência na liberação dos 
recursos para financiar a fundação da 
colônia.

Na época havia um local situado 

numa baixada próxima ao Ribeirão 
Mundéus, com grande quantidade de 
água onde os tropeiros descansavam. 
Este local foi escolhido como sede da 
colônia.

Em 1891 torna-se distrito de São 
José e recebe o nome de Angelina, em 
homenagem ao então presidente do 
Conselho de Ministros do Rio de Janei-
ro, Ângelo Moniz da Silva Ferraz (Barão 
de Uruguaiana). Depois de 70 anos, a 
cidade de Angelina tornou-se a capital 
do município no dia 7 de dezembro de 
1961, por força da Lei Estadual nº 781 
daquela data. A instalação do municí-
pio ocorreu por volta de 30 de dezem-

bro de 1961.
Neste mesmo ano de fundação, 

houve elaboração de leis que regula-
mentavam a instalação dos colonos e 
a administração. É importante destacar 
que toda esta legislação foi discutida e 
aprovada na Assembleia Provincial da 
época.

O primeiro administrador foi o agri-
mensor Carlos Otthon Schalappal.

Atualmente seus distritos são Gar-
cia, Barra Clara e Angelina. E suas 
principais localidades são Rio Fortuna, 
Betânia (ex Rio Perdidas), Rio Engano, 
Rancho de Táboa, Linha dos Chaves, 
Palhocinha, Centro e Quarta Linha.

Angelina

Prefeito: Gilberto Orlando Dorigon - MDB
Vice-prefeito: Leonardo Hammes – MDB

População: 4943 
N° de eleitores: 4783 

Data de criação: 07/12/1961
Lei de criação: 781 

 
Prefeitura Municipal de Angelina

Rua Manoel Lino Koerich , 80, Centro
Telefone: (48) 3274 1183

E-mail: administracao@angelina.sc.gov.br
www.angelina.sc.gov.br
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● Municípios associados

Em 1906 o Governo Federal de-
cidiu abrir nessas terras um Nú-
cleo Colonial para acolher imi-

grantes europeus, e então, entre rios, 
verdes, serras e lindos vales, nasceu 
Anitápolis. 

Na época, foi muito difícil para 
quem deu início a colonização, era uma 
floresta imensa, “Um Mundo Verde”, 
como diziam os imigrantes. 

A agricultura sempre foi a maior 
fonte de renda, e durante a 1ª Guerra 
muitos imigrantes, que estavam des-
contentes, voltaram para a Europa, 
o que provocou o fracasso do Núcleo 
Colonial, mas também a abertura do 

Patronato Agrícola. 
O Patronato Agrícola objetivava 

abrigar jovens infratores vindos dos 
grandes Centros como Rio de Janeiro 
e São Paulo. O Patronato funcionava 
como uma espécie de Escola Correcio-
nal, onde os adolescentes além do tra-
tamento de recuperação, aprendiam 
uma profissão.

A história do município é prendida 
em profundidade à de Santo Amaro da 
Imperatriz, do qual se desmembrou. 
Sua população é descendente, em sua 
maioria, de colonizadores que vieram 
da Alemanha, que já na metade do sé-
culo XIX, deram início ao povoamento 

do território anitapolitano. Em 1917, o 
governo estadual elevava Anitápolis à 
categoria de distrito. Anitápolis foi ele-
vado à categoria do município, em 19 
de dezembro de 1961, por meio da lei 
nº 789. O município foi instalado no dia 
29 de dezembro de 1961.

No encrave dentre as montanhas 
da Serra Geral, Anitápolis é a segunda 
cidade cujo nome é também uma ho-
menagem à legendária guerreira Anita 
Garibaldi, a heroína de dois mundos. 
Dessa forma, no estado de nascimen-
to da "Heroína dos Dois Mundos", são 
existentes dois municípios que home-
nageiam seu nome.

Anitápolis

Prefeito: Laudir Pedro Coelho - PSDB
Vice-prefeito: Rogério Hasse – PSD

População: 3248 
N° de eleitores: 2868 

Data de criação: 19/12/1961
Lei de criação: 789 

Prefeitura Municipal de Anitápolis
Rua Gonçalves Junior, 260, Centro

Telefone: (48) 3256 0131
E-mail: ceane@anitapolis.sc.gov.br

www.anitapolis.sc.gov.br
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Antes da chegada dos alemães 
ao Alto Biguaçu, portugueses 
e negros já habitavam a re-

gião. Foi no ano de 1830 que alguns 
alemães, comandados por João Henri-
que Schöeting, desbravaram a planície 
do Rio do Louro e deram início a efe-
tiva colonização das terras que viriam 
compor o município de Antônio Carlos. 
A história conta que dez famílias inicia-
ram a colonização, primeiro em Louro e 
mais tarde em Rachadel e Santa Maria.

Os imigrantes eram originários do 
estado alemão da Renânia - Palatinado, 
especialmente do altiplano Hunsrück. 

Haviam sido instalados na primeira co-
lônia germânica de Santa Catarina, São 
Pedro de Alcântara, local de solo árduo 
e impróprio para a agricultura. Por isso, 
foram em buscas de novos recantos e 
encontraram as planícies próximas ao 
rio Biguaçu.

O maior legado deixado pelo imi-
grante alemão foi a força destemida 
para o trabalho nas terras de Antônio 
Carlos. Seus descendentes construí-
ram ao longo do Século XX um patri-
mônio cultural bastante expressivo. 
Mantiveram os principais costumes e 
ergueram o município com ordem e 

determinação.
O município de Antônio Carlos foi 

criado em 6 de novembro de 1963, des-
membrado de Biguaçu. Seu nome foi 
uma homenagem ao estadista brasilei-
ro Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, 
político mineiro com grande atuação 
na Revolução de 1930.  

Apesar do contato antigo com Flo-
rianópolis, Antônio Carlos ainda man-
tém características marcantes da co-
lonização como fé e cultura familiar, 
culinária, dialeto ainda hoje falado e a 
arquitetura preservada que dá charme 
à cidade.

Antônio Carlos

Prefeito: Geraldo Pauli - MDB
Vice-prefeito: Onelio Richartz - MDB

População: 8327 
N° de eleitores: 7454 

Data de criação: 06/11/1963
Lei de criação nº 928 

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
Pça. Anchieta, 10, Centro
Telefone: (48) 3272 8600

E-mail: gabinete@antoniocarlos.sc.gov.br
www.antoniocarlos.sc.gov.br
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● Municípios associados

Em 1748, imigrantes portugue-
ses vindos do Arquipélago dos 
Açores e da Ilha da Madeira fo-

ram assentados no lugarejo denomina-
do de São Miguel da Terra Firme.

Em 23 de janeiro de 1751 foi inau-
gurada a igreja de São Miguel Arcanjo. 
Embora de caráter temporário, a fre-
guesia de São Miguel foi a capital da 
capitania de Santa Catarina no período 
de 10 de outubro de 1777 a 2 de agos-
to de 1778, quando os espanhóis ainda 
ocupavam a ilha de Santa Catarina.

A instalação do município de São 
Miguel ocorreu em 17 de maio de 1833.

No início da segunda metade do sé-

culo XIX, surgia na margem direita do 
Rio Biguaçu, um povoado (atual cidade 
de Biguaçu) que aos poucos crescia de-
vido às terras férteis, ao trabalho dos 
colonos, à construção de uma igreja e 
um cemitério em 1874, que resultou 
na criação de uma freguesia em 19 de 
dezembro de 1882, sob a invocação de 
São João Evangelista.

Lideranças políticas do município 
conseguem em 1886 transferir a sede 
do município para Biguaçu, que fica ele-
vada à categoria de vila. Em 1888, por 
decisão do governo da província, a sede 
municipal volta para São Miguel, vindo a 
acontecer quase no final de 1889 devido 

à relutância dos vereadores.
Já no período republicano, João Ni-

colau Born consegue junto ao gover-
nador do Estado a mudança definitiva 
da sede municipal de São Miguel para 
Biguaçu em 22 de abril de 1894. 

Origem do nome 
Há algumas controvérsias quanto à 

origem do nome da cidade: uma versão 
afirma que é de origem indígena, que 
significa "Biguá Grande". Biguá é um 
pássaro aquático ainda hoje encontra-
do no Rio Biguaçu e outra, apresenta a 
versão de que o nome deve-se a uma 
árvore semelhante ao jambolão e cha-
mada popularmente de "Baguaçu".

Biguaçu

Prefeito: Ramon Wollinger - PSD
Vice-prefeito: Vilson Norberto Alves - PP

População: 66558 
N° de eleitores: 46771 

Data de criação: 01/03/1833
Lei de criação: R.C.A.P. de 17.05.1833

 
Prefeitura Municipal de Biguaçu

Pça. Nereu Ramos , 90, Centro
Telefone: (48) 30944100

E-mail: expediente@bigua.sc.gov.br
www.bigua.sc.gov.br
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Com a distribuição de sesmarias 
por todo o vale do Rio Tijucas, 
no final do século XVIII e início 

do século XIX, a preocupação do gover-
no em desbravar e colonizar as terras 
até então inabitadas, gerou grande flu-
xo de aventureiros na região, subindo e 
descendo o rio Tijucas. Os portugueses 
(sobretudo, açorianos) foram os pri-
meiros a habitar a região. Somente em 
1875 chegam alguns italianos que se 

estabelecem, sobretudo, na localidade 
do Moura.

Origem do nome
Segundo a tradição falada, existiu 

uma árvore caída no Rio Tijucas, que di-
ficultava a passagem das embarcações 
que subiam e desciam o rio.

A senha, tantas vezes pronunciada 
por esses navegadores, tornou-se o 
marco do lugarejo: “CUIDADO COM A 
CANELINHA”.

A região é rica em solos úmidos, e 
propícia às arvores da família da Cane-
la, excelente madeira para assoalho e 
forro.

O povoado de Canelinha pertencia 
ao município de Tijucas. Passou a distri-
to em 26 de janeiro de 1934 e a municí-
pio em 03/12/1962 pela Lei 855.

A instalação do município ocorre 
em 23-12-1962, tendo como prefeito o 
Sr. Bertoldo Manoel Cirilo.

Canelinha

Prefeito: Moacir Montibeler - MDB
Vice-prefeito: Edson Orsi - MDB

População: 11944 
N° de eleitores: 8888 

Data de criação: 03/12/1962
Lei de criação nº 855 

 
Prefeitura Municipal de Canelinha

Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro
Telefone: (48) 3264 4000

E-mail: gabinete@canelinha.sc.gov.br
www.canelinha.sc.gov.br
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● Municípios associados

Os primeiros habitantes da região 
de Florianópolis foram os índios 
tupis-guaranis. Os indícios de 

sua presença encontram-se nos samba-
quis e sítios arqueológicos cujos registros 
mais antigos datam de 4.800 A.C. 

Já no início do século XVI, embarca-
ções que demandavam à Bacia do Pra-
ta aportavam na Ilha de Santa Catarina 
para abastecerem-se de água e víveres. 
Entretanto, somente por volta de 1675 
é que Francisco Dias Velho, junto com 
sua família e agregados, dá início a po-
voação da ilha com a fundação de Nos-
sa Senhora do Desterro (atual Florianó-

polis) - segundo núcleo de povoamento 
mais antigo do Estado, ainda fazendo 
parte da vila de Laguna - desempe-
nhando importante papel político na 
colonização da região.

Em 1726, Nossa Senhora do Dester-
ro é elevada a categoria de vila, a partir 
de seu desmembramento de Laguna.

A ilha de Santa Catarina, por sua in-
vejável posição estratégica como van-
guarda dos domínios portugueses no 
Brasil meridional, passa a ser ocupada 
militarmente a partir de 1737, quando 
começam a ser erguidas as fortalezas 
necessárias à defesa do seu território.

No século XIX, Desterro foi elevada à ca-
tegoria de cidade; tornou-se Capital da Pro-
víncia de Santa Catarina em 1823 e inau-
gurou um período de prosperidade, com 
o investimento de recursos federais. Em 
1845 recepção ao Imperador D. Pedro II.

Com o advento da República (1889), 
as resistências locais ao novo governo 
provocaram um distanciamento do go-
verno central e a diminuição dos seus 
investimentos. A vitória das forças co-
mandadas pelo Marechal Floriano Pei-
xoto determinou em 1894 a mudança 
do nome da cidade para Florianópolis, 
em homenagem a este oficial.

Florianópolis

Prefeito: Gean Marques Loureiro (Sem partido)
Vice-prefeito: João Batista Nunes - PSDB

População: 485838 
N° de eleitores: 328871 

Data de criação: 26/03/1726
Lei de criação: Carta Régia de 26.03.1726

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Rua Tenente Silveira , 60, Sala 04, Centro

Telefone: (48) 3251 6066
E-mail: gabinete@pmf.sc.gov.br

www.pmf.sc.gov.br
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Garopaba

A História de Garopaba inicia-se 
no descobrimento do Brasil. 
Pois no ano de 1525 a “Baia de 

Garopaba” serviu como abrigo à expe-
dição naval da Cidade de Corunã, que 
a utilizou para fugir de um temporal. 
No local viviam índios Carijós, da tribo 
Guaranis. Homens simples e de caráter 
pacífico. O primeiro povoado só surgiu 
em 1666, formado de imigrantes aço-
rianos. Foram os tupi-guaranis os pri-
meiros habitantes de Garopaba; que 
deram o nome à cidade.

O primeiro povoado só surgiu em 
1666, formado de imigrantes açoria-
nos. Foram os tupi-guaranis os pri-
meiros habitantes de Garopaba; que 
deram o nome à cidade. Este nome 

vem grafado – gahopapaba – na carta 
Turin, em 1523, ou assim: ygá, upaba, 
guarupeba. Que significa a enseada 
de barcos , do descanso ou ainda o 
lugar abençoado.A verdadeira defi-
nição está no Guarani, a língua local: 
ygá, ygara, ygarata; significa arco, 
embarcação, canoa – mpaba paba é 
estância, lugar, enseada.

Os açorianos desembarcaram em 
Garopaba enviados pelo Império Por-
tuguês, procedentes a maioria da 3ª 
Ilha dos Açores. Em 1793, foi criada a 
Armação de São Joaquim de Garopaba. 
No ano de 1830 é levada à Freguesia. 
A Paróquia foi criada por decreto do 
Governo Imperial, porém sua instala-
ção oficial ocorreu no ano de 1846. Em 

1890, com trabalho de mobilização da 
Freguesia, Garopaba é elevada a Vila, 
com decreto do Governador Lauro Se-
verino Muller. No dia 08 de Abril do 
mesmo ano, o Governador nomeia os 
membros do Conselho da Intendência 
que dirigira o Município. A instalação 
só ocorreu no dia 07 de Junho de 1890. 
A guarda Municipal é criada em 1896. 

A cidade recebe aproximadamen-
te 140 mil turistas no verão, a maio-
ria em busca de suas belas praias. 
Entre suas praias pode-se destacar 
Vigia, Ouvidor, Barra, Ferrugem, Siriú, 
Gamboa e Silveira, cercada pela Mata 
Atlântica, onde se pode observar as 
baleias francas, e possui também o 
maior sambaqui do mundo.

Prefeito: Paulo Sérgio de Araújo - PSD
Vice-prefeito: Nilton Batista Raupp - MDB

População: 22082 IBGE/2017
N° de eleitores: 17224 TSE/2017

Data de criação: 19/12/1961
Lei de criação nº 795 

Prefeitura Municipal de Garopaba
Pça. Governador Ivo Silveira, 296, Centro

Telefone: (48) 3254 8100
E-mail: imprensa@garopaba.sc.gov.br

www.garopaba.sc.gov.br

Setembro de 2019 • Revista GranFpolis 50 anos • 17



18 • Revista GranFpolis 50 anos • Setembro de 2019

● Municípios associados

A colonização da região do atual 
município de Governador Cel-
so Ramos começou no sécu-

lo XVIII, com a chegada de imigrantes 
açorianos atraídos pela pesca da baleia, 
dando origem à Armação da Piedade. 
Como esta não oferecia condições para 
o desenvolvimento, os seus habitantes 
transferiram-se para a localidade de 
Ganchos, onde hoje está a sede do mu-
nicípio.

O território do atual município per-
tenceu a Biguaçu até 6 de novembro 
de 1963, quando foi oficialmente des-
membrado. Emancipado em 1963 com 

o nome de Ganchos (lei 929, 06.11.63), 
o município de Governador Celso Ra-
mos é inserido na microrregião de Flo-
rianópolis. 

Em 1738, a criação da Capitania de 
Santa Catarina, desmembrada da Ca-
pitania de São Paulo se dá em razão 
da caça da baleia. A Armação Grande 
de Nossa Senhora da Piedade (Arma-
ção da Piedade) foi o maior empreen-
dimento fabril no litoral sul brasileiro 
(1738 a 1778). Formada por povoado-
res de São Vicente, Cananéia, e São 
Francisco do Sul, a Armação recebeu 
mercenários, tropas regulares da Co-

roa Portuguesa e africanos. Açoria-
nos e madeirenses (portugueses dos 
arquipélagos) são introduzidos em 
1752. Em 1820 chegam os portugue-
ses da Ericeira, e com eles os conheci-
mentos da pesca e construção naval. 
A terceira colônia alemã, em Santa 
Catarina, se deu na Armação da Pie-
dade, em 1847. Quando da criação do 
Distrito de Paz, em 05.09.1861, Gan-
chos contava com 698 habitantes.

O município possui duas unidades 
de conservação: Área de Proteção Am-
biental do Anhatomirim e a Reserva 
Marinha Biológica do Arvoredo.

Governador Celso Ramos

Prefeito: Juliano Duarte Campos - PSB
Vice-prefeito: Augusto Aristo da Silva - DEM

População: 14229 
N° de eleitores: 13035 

Data de criação: 06/11/1963
Lei de criação nº 929 

Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
Pça. 06 de Novembro, 1, Centro

Telefone: (48) 3262 1811
E-mail: chefegabinete@governadorcelsoramos.sc.gov.br

www.governadorcelsoramos.sc.gov.br
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A ocupação efetiva de terras do 
município aconteceu a partir 
de 1917, sendo os primeiros 

visitantes descendentes de colonos da 
antiga colônia Santa Teresa, atual Al-
fredo Wagner. A população formou-se 
contudo, principalmente com famílias 
vindas de Angelina e Águas Mornas, 
descendentes dos colonizadores que 
habitavam originalmente nas colônias 
de São Pedro de Alcântara (no municí-
pio homônimo), Santa Teresa e Santa 

Isabel (em Águas Mornas). 
Nos anos 1918 e 1919, em virtude 

de ser fechado o caminho por onde 
passavam pela fazenda do Senhor Co-
ronel Napoleão Poeta pelo respectivo 
dono ficaram estes colonos encurra-
lados tendo que fazer uma volta para 
irem a Santa Tereza fazer sua s compras 
de quase 80 km, passando pela locali-
dade de Quebra-Dentes e a fazenda 
do senhor José Crisostomo Koerich até 
chegar na divisa desta mesma fazenda 

com terras do Núcleo Colonial Senador 
Júnior, onde ficava situado “Vargedo”.

O município era originalmente um 
distrito de Nova Trento, denominado 
"Vargedo", tendo sido renomeado na 
sua emancipação em 12 de dezembro de 
1962, em homenagem ao deputado Leo-
berto Leal, natural de Tijucas e falecido 
em desastre aéreo. O deputado era mui-
to ligado às causas das comunidades de 
colonos do vale do Rio Tijucas e do Alto 
Vale do Itajaí.

Leoberto Leal

 

Prefeito: Vitor Norberto Alves - PSD
Vice-prefeito: Arno Haschel Lohn - MDB

População: 3140 
N° de eleitores: 3001 

Data de criação: 12/12/1962
Lei de criação nº 856

Prefeitura Municipal de Leoberto Leal
Rua Mainolvo Lehmkuhl , 20, Centro

Telefone: (48) 3268 1212
E-mail: gabinete@leobertoleal.sc.gov.br

www.leobertoleal.sc.gov.br

Setembro de 2019 • Revista GranFpolis 50 anos • 19



20 • Revista GranFpolis 50 anos • Setembro de 2019

● Municípios associados

Por volta de 1884 teve início a 
colonização das terras do atual 
município, com o estabele-

cimento de famílias luso-brasileiras 
seguidas de alemãs, italianas e polo-
nesas. O distrito pertenceu primeira-
mente a Tijucas e depois a São João 
Batista.

O Distrito foi criado com a denomi-
nação de Major, pela Lei Municipal n.º 

154, de 12-02-1921, com território des-
membrado do distrito de Boa Vista, su-
bordinado ao município de Tijucas. Em 
divisão administrativa referente ao ano 
de 1933, o distrito de Major figura no 
município de Tijucas. 

A emancipação política se deu em 
03 de novembro de 1961, pela Lei nº 
756, recebeu o nome de Major Ger-
cino em homenagem a Gercino Ger-

son Gomes, filho de Manoel Vicente 
Gomes.

 A instalação do município verificou-
se em 28 de dezembro de 1961. 

Sua principal fonte de renda é o 
turismo e a fabricação artesanal de 
vinhos e champanhes. Um dos pontos 
mais visitados da cidade é a gruta feita 
de pedras de rio, e a pracinha central 
onde há o busto do Major Gercino.

Major Gercino

Prefeito: Valmor Pedro Kammers - PSDB
Vice-prefeito: Moacir Batisti - PP

População: 3429 
N° de eleitores: 3018 

Data de criação: 03/10/1961
Lei de criação nº 756 

Prefeitura Municipal de Major Gercino
Pça. Geronimo Silveira Albanaes, 78, Centro

Telefone: (48) 3273 1122
E-mail: prefeito@majorgercino.sc.gov.br

www.majorgercino.sc.gov.br
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No ano de 1875, período da gran-
de imigração europeia para o 
Brasil, muitos imigrantes, entre 

eles italianos, alemães, austríacos e po-
loneses, se instalaram em Santa Catari-
na. Entre os imigrantes austríacos, saí-
dos do antigo Império Austro-Húngaro, 
chegaram à região as famílias da região 
trentina do Tirol. Os tiroleses de língua 
italiana (trentinos) encontravam-se em 
dificuldades na terra de origem, por cau-
sa das crises no setor agrário, ocasiona-
das pelas guerras da unificação italiana 
que enfraqueceram o comércio local.

Os imigrantes tiroleses entraram no 
Vale do Itajaí juntamente com os colo-
nos alemães e também foram incentiva-
dos por Dr. Blumenau. Eram todos tren-
tinos, isto é, tiroleses de língua italiana. 
A primeira comunidade fundada por ti-

roleses oriundos da Valsugana (Ronceg-
no) foi batizada com o nome Tirol (no 
atual bairro Claraíba). Em seguida, imi-
grantes italianos oriundos da Lombardia 
fundam a comunidade Lombardia.

Em 1876, famílias inteiras estavam 
estabelecidas nas colônias Itajaí e Prín-
cipe Dom Pedro. A emigração intensi-
ficou-se nos anos seguintes, inclusive 
com a vinda de alemães, poloneses e 
outros povos europeus. Até 1880, esti-
ma-se que 11 mil pessoas tenham sido 
instaladas na colônia.

Em 18 de março de 1881, o Decre-
to nº 8455 emancipou as colônias da 
região. Em dois de janeiro de 1884 foi 
criado o Distrito Policial de Nova Tren-
to, tendo como primeiro subdelegado 
de polícia, Hipólito Boiteux. Em quatro 
de abril de 1884, o Dr. Francisco Luiz 

da Gama Rosa, presidente da Província 
de Santa Catarina, sancionou a Lei nº 
1074, criando a freguesia e o Distrito de 
Paz de Nova Trento, sendo nomeado 
escrivão, Crispim José Martins.

Em 1892, os habitantes batizaram 
a nova colônia como Nova Trento em 
homenagem à principal cidade do Ti-
rol Meridional. 

Em oito de agosto de 1892, atra-
vés da Lei Provincial promulgada pelo 
presidente da província, Tenente Joa-
quim Machado, Nova Trento tornou-
se município. Em 21 de dezembro de 
1892, foi criado o Conselho Municipal 
para dirigir o município até as suas 
primeiras eleições, que ocorreram 
somente em 1894 com o voto indire-
to, elegendo Henrique Boiteux, pri-
meiro prefeito.

Nova Trento

Prefeito: Gian Francesco Voltolini - PP
Vice-prefeito: Jaison Moacir Marchiori - PSDB

População: 14099 
N° de eleitores: 10028 

Data de criação: 08/08/1892
Lei de criação nº 36 

Prefeitura Municipal de Nova Trento
Pça. Del Comune, 126, Centro

Telefone: (48) 3267 3200
E-mail: gabinete@novatrento.sc.gov.br

www.novatrento.sc.gov.br
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● Municípios associados

Em 1777, a Ilha de Santa Catari-
na foi invadida por espanhóis. 
Em decorrência da invasão, o 

governo decidiu construir duas povoa-
ções defronte a capital, na terra firme, 
como era chamado o continente. O ob-
jetivo principal dessas povoações era 
dar guarita aos desterrenses, além de 
servir de escudo militar à Ilha no caso 
de novas invasões. O governo decidiu 
ainda, povoar o sertão as margens do 
caminho que ligava a Ilha a Lages.

Da necessidade de criar um refú-

gio no continente caso houvessem 
novos ataques a Ilha de Santa Cata-
rina, fez com que em 31 de julho de 
1793, o Governador Cel. João Alberto 
de Miranda Ribeiro enviasse oficio n. 
07 ao Conde Rezende, vice-rei do Bra-
sil. No oficio, o Governador incumbe 
a Caetano Silveira de Matos a cons-
truir palhoças para guardar farinha 
na estrada que ia para Lages. Nesta 
data, deu-se a fundação do povoado. 

Palhoça pertencia a Florianópo-
lis até 1833, quando então passou a 

pertencer a São José, quando este 
foi criado. Em 22 de agosto de 1919, 
através da Lei 1245, foi elevada à ca-
tegoria de cidade.

O nome do município originou-se 
de casas construídas de pau-a-pique, 
com cobertura de palha, denominada 
palhoça, na localidade da atual região 
sul do bairro da Ponte do Imaruim. 
Posteriormente outras construções 
de pescadores localizaram-se ao re-
dor deste núcleo, com as mesmas ca-
racterísticas.

Palhoça

Prefeito: Camilo Nazareno Pagani Martins - PSD
Vice-prefeito: Amaro José da Silva Junior - MDB

População: 164926 
N° de eleitores: 117696 

Data de criação: 31/07/1793
Lei de criação: 184 

Prefeitura Municipal de Palhoça
Av. Ilda Terezinha Pagani, 280, Passa Vinte

Telefone: (48) 3279 1701
E-mail: camilo@palhoca.sc.gov.br

www.palhoca.atende.net
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Paulo Lopes

O processo de ocupação do atual 
município de Paulo Lopes teve 
início em fins do século XVII, 

quando várias famílias açorianas, sob 
o comando do Coronel da força mili-
tar Portuguesa, Paulo Lopes Falcão, ali 
chegou e se estabeleceram.

As primeiras casas eram de pau-a-
pique e cobertas com palhas. Loca-
lizavam-se as margens dos rios que 
cortavam as cidades. Os primeiros 
moradores construíram suas casas, 
desbravaram e cultivaram a região, ini-
cialmente com a ajuda dos índios Ca-
rijó que, em pequeno número, viviam 
no local e, mais tarde, com a ajuda de 
escravos africanos. Dedicavam-se, prin-

cipalmente, à fabricação de farinha de 
mandioca e ao cultivo do milho.

Com a chegada de novos coloniza-
dores vindos de são Paulo, as terras 
foram divididas em sesmarias e entre-
gues aos senhores responsáveis, na 
maioria, capitães e coronéis, tais como: 
Rodrigues Faísca, Martinez, Antônio 
Freitas e os descendentes de Paulo 
Lopes Falcão. Essas sesmarias pouco 
prosperaram e, em função disso, foram 
entregues, mais tarde, a latifundiários.

Foi a construção da estrada Palho-
ça-Laguna, ligando Paulo Lopes à capi-
tal do Estado, que proporcionou maior 
desenvolvimento à região. Hoje, esta 
ligação é feita através da BR 101, que 

corta todo o município.
O topônimo do município era Ola-

ria, motivado pela existência, na sede, 
de várias olarias para a fabricação de 
telhas e tijolos. A localização tornou-se 
freguesia apenas em 1890, sendo reco-
nhecida como Paulo Lopes.

A potencialidade do município está 
nos seus recursos hídricos, na proximida-
de com a Capital do Estado, acesso aos 
centros comerciais através da BR 101, re-
serva florestal (PEST), solo fértil, proximi-
dade das praias e  a Natureza Exuberante.

O nome da cidade é uma homena-
gem ao coronel da força militar por-
tuguesa, Paulo Lopes Falcão, coloni-
zador da cidade.

Prefeito: Nadir Carlos Rodrigues - PP
Vice-prefeito: Jucinei de Souza – PP

População: 7360 
N° de eleitores: 5813 

Data de criação: 20/12/1961
Lei de criação 798

Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
Rua José Pereira da Silva, 130, Centro

Telefone: (48) 3253 0161
E-mail: portal@paulolopes.sc.gov.br

www.paulolopes.sc.gov.br
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● Municípios associados

A história de Rancho Queimado 
remonta de uma picada aber-
ta em 1787, primeira ligação 

entre a serra e o litoral do Estado (a 
atual BR-282). Desta picada surgiram 
várias cidades na Serra Catarinense, 
entre elas Rancho Queimado. A locali-
dade surgiu como um ponto de pernoi-
te para os tropeiros que transportavam 
rebanhos do Interior para a capital. 

A denominação Rancho Queima-
do surgia da história que nessa região 
existia um rancho que servia de ponto 
de pousada aos tropeiros, o qual incen-
diou-se conforme demonstraram os 

vestígios nele encontrados, o que deu 
origem ao nome do município.

Pela Lei nº 850, foi criado o mu-
nicípio de Rancho Queimado em 
08/11/1962.

Em 25 de outubro de 2001 Rancho 
Queimado recebeu o título de “Capital 
Catarinense do Morango”, através da 
Lei Estadual nº 11.954.

A cidade também é rica em Patri-
mônios Históricos, com destaque para 
o distrito de Taquaras, onde localiza-
se a casa de campo do ex-governador 
Hercílio Luz, hoje Museu Casa Hercílio 
Luz, construída no início do século XX; 

o Monumento ao Tropeiro, erguido 
pela comunidade em honra aos tropei-
ros que vinham do Planalto; a Casa do 
Imigrante e a Igreja Católica, construída 
por Hercílio Luz em homenagem à es-
posa falecida. Nela estão preservados 
os traços da cultura alemã e das tradi-
ções dos tropeiros.

Rancho Queimado ainda suas festas 
tradicionais: Festa do Morango, Rodeio 
Crioulo, Festa do Tropeiro, Stammtisch, 
Festival de Inverno, Festividades Reli-
giosas, Bailes Públicos, Campeonatos 
Esportivos, Encontro de Carros Antigos 
e Natal das luzes.

Rancho Queimado

Prefeita: Cleci Aparecida Veronezi - MDB
Vice-prefeito: Ino Guilherme Westphal - PSDB

População: 2871 
N° de eleitores: 2778 

Data de criação: 08/11/1962
Lei de criação: 850 

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Pça. Leonardo Sell , 40, Centro

Telefone: (48) 3275 3100
E-mail: prefeita@ranchoqueimado.sc.gov.br

www.rq.sc.gov.br
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São Bonifácio, Município de 
origem alemã, sendo a maio-
ria proveniente da região da 

Westphália - Alemanha, por volta de 
1863. Inicialmente instalaram-se na 
Colônia de Teresópolis e posterior-
mente no Vale do Rio Capivarí, hoje 
São Bonifácio. Em 23 de setembro 
de 1918 tornou-se Distrito de Palho-
ça, através da Lei Municipal nº 271 e 
em 23 de agosto de 1962, através da 
Lei nº 840 foi elevado à categoria de 
Município, sendo que sua instalação 
ocorreu em 29 de dezembro de 1962. 

São Bonifácio mantém intactos mui-
tos hábitos e costumes dos primeiros 

colonizadores. Aproximadamente 50% 
da população compreende ou fala a lín-
gua alemã. A arquitetura em enxaimel 
merece destaque, hoje com mais de 130 
casas cadastradas e mapeadas. A gas-
tronomia contribui de forma significati-
va na manutenção da cultura alemã.         

O esforço de manter viva a tradi-
ção religiosa pode ser percebido ain-
da hoje no número de Igrejas e Grutas 
construídas em todo o município, indi-
ferentemente de qual credo. No traje-
to da SC 435 se localiza a maioria dos 
monumentos histórico-arquitetônicos 
religiosos existentes em São Bonifácio. 
No Alto Capivarí a Gruta São José (divi-

sa do município), Gruta Bom Pastor e 
a Gruta Nossa Senhora das Graças. Na 
Sede - A Igreja Católica Matriz de São 
Bonifácio; Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana do Brasil e a Gruta Nossa 
Senhora dos Campos. Em Santo Antô-
nio a Igreja Católica e o conjunto reli-
gioso formado pelo Capitel Santo An-
tônio, Gruta São Cristóvão e Via Sacra.
Alguns monumentos histórico-arquite-
tônicos religiosos estão localizados em 
comunidades que são acessadas a par-
tir da SC 435.  

O título de Capital Catarinense das 
Cachoeiras foi instituído pela Lei Esta-
dual nº 13.096 de 18/08/2004.

São Bonifácio

Prefeito: Ricardo de Souza Carvalho - PP
Vice-prefeita: Graziela Vanroo - PP

 População: 2899 
N° de eleitores: 2616 

Data de criação: 23/08/1962
Lei de criação: 840

 
Prefeitura Municipal de São Bonifácio

Av. 29 de Dezembro, 12, Centro
Telefone: (48) 3252 0111

E-mail: gabinete.saobonifacio@gmail.com
www.saobonifacio.sc.gov.br
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● Municípios associados

S ão João Batista foi fundada 
em 1834, com a chegada do 
capitão João de Amorim Pe-

reira. Em 1836, chega o primeiro 
grupo de imigrantes – 132 colonos 
vindos da Sardenha, Itália, trazidos 
por uma sociedade particular de 
colonização. 

Foi a primeira colônia italiana do 
Brasil. Esse grupo então se encontrava 

aonde hoje é o bairro Colônia, no inte-
rior do município.

Em 1957 foi iniciado o movimento 
emancipacionista do Distrito de São 
João Batista.

São João Batista tornou-se municí-
pio em julho de 1958, quando se des-
membrou de Tijucas. 

Situada no Vale do Rio Tijucas, São 
João Batista destaca-se pela produ-

ção de calçados – são 195 indústrias 
voltadas para o setor. Colonizada 
por italianos e açorianos, teve a sua 
economia inicialmente baseada na 
agricultura, até surgirem as fábricas 
de calçados, que transformaram a ci-
dade no maior polo calçadista no Es-
tado. A cidade promove anualmente 
uma grande festa de São João, que é 
o padroeiro da cidade.

São João Batista

Prefeito: Daniel Netto Candido - PSD
Vice-prefeito: Pedro Alfredo Ramos - MDB 

População: 35065 
N° de eleitores: 20625 

Data de criação: 21/06/1958
Lei de criação nº 348 

Prefeitura Municipal de São João Batista
Pça. Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro

Telefone: (48) 3265 0195
E-mail: administracao@sjbatista.sc.gov.br

www.sjbatista.sc.gov.br
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São José

O município de São José, loca-
lizado na Grande Florianó-
polis, é o quarto mais antigo 

de Santa Catarina e foi colonizado em 
26 de outubro de 1750, por 182 casais 
açorianos, oriundos das Ilhas do Pico, 
Terceira, São Jorge, Faial, Graciosa e 
São Miguel. Em 1829, recebeu o pri-
meiro núcleo de colonização alemã 
do Estado.

O rápido desenvolvimento, aliado 

ao aumento populacional e poder eco-
nômico, fez com que, em 1º de março 
de 1833, através da Resolução do Pre-
sidente da Província, Feliciano Nunes 
Pires, São José passasse de freguesia a 
vila (município) e, em 3 e maio de 1856, 
através da lei Provincial nº 415, foi ele-
vada à cidade.

Sendo vizinha de cidades turísti-
cas, São José não tem tanto desta-
que nessa área. Porém, existem di-

versos pontos de interesse, tendo 
como destaque o complexo históri-
co-arquitetônico do Centro Histórico 
com casarios de origem luso-brasi-
leira dos séculos XVIII, XIX e XX. Ou-
tros pontos históricos encontram-se 
nos bairros Praia Comprida, Sertão 
do Maruim e Colônia Santana, como 
a Usina Sertão do Imaruim, a primei-
ra usina de geração de energia ins-
talada em SC e a segunda no Brasil.

Prefeita: Adeliana Dal Pont - PSD
Vice-presidente: Neri Osvaldo do Amaral - PSB

População: 239718 
N° de eleitores: 160934 

Data de criação: 01/03/1833
Lei de criação: Resolução de 01.03.1833

Prefeitura Municipal de São José
Av. Acioni Souza Filho, 403, Beira Mar, São José

Telefone: (48) 3381-0000
E-mail: gabinete@pmsj.sc.gov.br

www.pmsj.sc.gov.br
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● Municípios associados

São Pedro de Alcântara foi a pri-
meira colônia alemã em Santa 
Catarina, povoada por imigran-

tes provenientes em sua maioria das 
regiões do Hunsruch e Eifel, sudeste 
da Alemanha, que chegaram na mon-
tanhosa região em 1829. Foi em 16 de 
abril de 1994, a data de fundação ad-
quirindo sua independência adminis-
trativa.

Apesar da proximidade da capital, 
a apenas 32 km, e de quase 180 anos 
de história, o município ainda mantém 
atrativos turísticos ligados à natureza, 
além dos produtos artesanais, como 

a saborosa aguardente elaborada em 
centenários engenhos movidos a água.

A igreja matriz foi construída em 
1929, no primeiro centenário da imi-
gração alemã. Obra de grande beleza, 
com altar esculpido em madeira oriun-
do da Alemanha. Abriga várias imagens 
sacras bem trabalhadas. Sua cúpula, 
de grande altura, remete a basílica de 
São Pedro, no Vaticano.  Fica numa ele-
vação de onde se tem excelente vista 
de todo o centro da cidade. No pátio 
da igreja estão sepultados os párocos. 
Está sempre aberta à visitação e é mui-
to bem conservada, foi restaurada em 

1979. 
Observar a praça Leopoldo Francis-

co Kretzer onde está situada a Prefeitu-
ra Municipal e os antigos casarões em 
contraste com algumas construções 
mais novas. Pode-se visitar a Igreja 
Matriz e, seguindo as indicações turís-
ticas padronizadas em placas rústicas, 
chegar a muitas das atrações da cidade. 
Foi em 16 de abril de 1994, a data de 
fundação adquirindo sua independên-
cia administrativa, e as cidades mais 
próximas são, Antônio Carlos, Angelina, 
Florianópolis, São José, Palhoça, Santo 
Amaro da Imperatriz, Águas Mornas.

São Pedro de Alcântara

Prefeito: Ernei José Stahelin - MDB
Vice-prefeito: Edson José da Silva Filho - MDB

População: 5602 
N° de eleitores: 3753 

Data de criação: 16/04/1994
Lei de criação nº 9.534 

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara
Pça. Leopoldo Francisco Kretzer, 1, Centro

Telefone: (48) 3277 0122
E-mail: gabinete@pmspa.sc.gov.br

www.pmspa.sc.gov.br
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A colonização de Santo Ama-
ro da Imperatriz está ligada 
à descoberta da fonte de 

águas termais, por caçadores, em 
1813. O governo imperial destacou 
então um contingente policial para 
guarda do local, já que a região era 
habitada por nativos que defendiam 
a permanência na região. 

Em 18 de março de 1818, o rei Dom 
João VI determinou a construção de 
um hospital – foi a primeira lei de cria-
ção de uma estância termal no Brasil. 

Em outubro de 1845, Santo Amaro da 
Imperatriz recebeu a visita do casal im-
perial Dom Pedro II e Dona Teresa Cris-
tina Maria de Bourbon, que mandou 
construir um prédio com quartos e ba-
nheiras para os visitantes em busca de 
alívio para suas dores. Em homenagem 
à Imperatriz, a localidade, nos arredo-
res da cidade – que se chamava Caldas 
do Cubatão - foi rebatizada como Cal-
das da Imperatriz. 

Através da Lei nº 344 de 10 de Junho 
de 1958, sancionada pelo presidente 

da Assembleia Legislativa, Deputado 
José Miranda Ramos, foi, então cria-
do oficialmente o Município de Santo 
Amaro da Imperatriz, cuja instalação se 
deu no dia 10 de Julho do mesmo ano.

Com a nova emancipação foi no-
meado para prefeito o Sr. Augus-
to Althoff, pois o artigo nº 344 de 
06/06/1958, determinava que as elei-
ções para prefeito municipal deve-
riam realizar-se em 1958, no mesmo 
dia em que se realizassem as eleições 
gerais no Estado.

Santo Amaro da Imperatriz

Prefeito: Edesio Justen - PSDB
Vice-prefeito: Pedro Martendal - PP

População: 22609 
N° de eleitores: 16961 

Data de criação: 06/06/1958
Lei de criação nº 344 

 
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz

Pça. Governador Ivo Silveira , 306, Centro
Telefone: (48) 3245 4300

E-mail: prefeito@santoamaro.sc.gov.br
www.santoamaro.sc.gov.br
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● Municípios associados

Por volta do ano 1000, a maior 
parte do atual litoral brasileiro 
foi invadida por povos tupi-

guaranis procedentes dos vales dos 
rios Madeira e Xingu, afluentes da 
margem direita do rio Amazonas. Eles 
expulsaram os habitantes anteriores, 
que falavam línguas macro-jês, para o 
interior do continente. No século XVI, 
quando chegaram os primeiros euro-
peus ao atual litoral catarinense, este 
estava ocupado pela nação tupi-gua-
rani dos carijós.

Em 1530, o navegador veneziano 
Sebastião Caboto, a serviço da Espa-
nha, descobriu a foz do rio Tijucas. Em 
4 de maio de 1848, foi criada a fregue-
sia de São Sebastião da Foz do Tijucas 

Grande, bem como a paróquia com a 
mesma denominação. Tijucas (na épo-
ca, São Sebastião da Foz do Rio Tijucas) 
recebeu status de município pela lei 
provincial n.º 464 de 4 de abril de 1859. 
Na década de 1870, começou a imigra-
ção italiana na região.

Não se sabe o que levou o des-
cobridor a dar tal nome. Dizem que 
ele quis deixar algo em sua memó-
ria, por ter corrido risco de vida para 
chegar a Tijucas. 

Achou que pelo seu ato de bravura, 
deixasse algo que lembrasse seu he-
roísmo. Mas há controvérsias: dizem 
também que foi em homenagem a São 
Sebastião, de quem Caboto era devoto. 

O que se sabe foi o que correu de 

boca em boca. Escritos para comprovar 
um ou outro fato não foram encontra-
dos em nenhum baú, lugar destinado a 
preservar documentos de fatos ocorri-
dos nos tempos antigos. 

Em homenagem a um ou em me-
mória de outro, o fato é que São Sebas-
tião é até nossos dias o Padroeiro de 
Tijucas. 

A primeira capela erguida teve o nome 
de São Sebastião com a sua imagem. 

Com o passar dos tempos, foi obser-
vado na foz do Rio Tijucas e nos arredo-
res, uma lama escura, que na língua dos 
indígenas quer dizer "Tiyuco". 

As pessoas da época consideraram este 
um bom motivo para se trocar o nome 
para Tijuco. O assunto virou polêmica.

Tijucas

Prefeito: Eloi Mariano Rocha - PSD
Vice-prefeito: Adalto Gomes - PT

População: 36931 
N° de eleitores: 26578 

Data de criação: 04/04/1859
Lei de criação nº 464 

Prefeitura Municipal de Tijucas
Rua Cel. Buchele , 1, Centro

Telefone: (48) 3263 8100
E-mail: gabinete@tijucas.sc.gov.br

www.tijucas.sc.gov.br
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● Linha do Tempo

• Assinatura da "Declaração de Florianópolis", que trazia 
no seu bojo o objetivo de constituir a Associação, visando 
promover o desenvolvimento integrado da Região.

• Fundação da Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis pelos prefeitos de Florianópolis, 
Antônio Carlos, Águas Mornas, Angelina, Biguaçu, 
Governador Celso Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, 
Santo Amaro da Imperatriz,  São José e Tijucas.

•Incluídos no quadro associativo os municípios de 
Garopaba, Paulo Lopes, São Bonifácio e Anitápolis. 

• Incluídos no quadro associativo os municípios de Nova 
Trento, São João Batista e Canelinha.

1968

1969

1970

1971

• Primeira alteração do Estatuto Social no sentido de 
permitir que todos os prefeitos da região pudessem ser 
escolhidos para presidir a Associação (anteriormente o 
cargo era exercido somente pelo prefeito da Capital).

• Firmado convênio entre o Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis - IPUF, e as Prefeituras 
Municipais de São José, Biguaçu, Palhoça, Governador 
Celso Ramos, Antônio Carlos, Águas Mornas e Santo 
amaro da Imperatriz, visando o desenvolvimento 
integrado do Aglomerado Urbano de Florianópolis.

• Os presidentes de Câmaras Municipais passaram 
a fazer parte do Conselho Fiscal da entidade com um 
membro titular e seu respetivo suplente.

• Adquirida a primeira sede própria na Rua General 
Bitencourt 587, Centro de Florianópolis.

• Incluído no quadro associativo o município de Alfredo 
Wagner.

• Programação 25 anos da Granfpolis.

• Assembleia Geral Ordinária no município de Antônio 
Carlos com homenagens aos ex-presidentes.

1982

1983

1989

1978 1994
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● Linha do Tempo

• Criação do Colegiado dos Contadores e Controladores 
Internos.

• Incluído no quadro associativo o município de São Pe-
dro de Alcântara.

• Criação do Colegiado dos Secretários Municipais de 
Educação.

•Inicio da criação das Câmaras Técnicas da Comissão 
Intergestores Regional de Saúde da Granfpolis (CIR).

• Criação do Colegiado Regional de Assistência Social. 
• Membro do Grupo de Acompanhamento da Apuração 
do Valor Adicionado.

• Programação alusiva aos 45 anos da Granfpolis e 
inauguração da nova sede.

• Início da construção da nova sede. 

• Criação do Colegiado dos Procuradores e Advogados 
do Poder Executivo dos Municípios da Região da Grande 
Florianópolis. 

1995

2010

2007

2013

1997

2011

2014
2009

• Criação do Colegiado de Gestão Regional de Saúde da 
Grande Florianópolis.

• CGS passa a denominar-se Comissão Intergestores 
Regional de Saúde da Granfpolis.
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GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019

• Criação do Colegiado de Gestores Municipais de Meio 
Ambiente. 

• Criação do Colegiado de Gestores Municipais de 
Convênios. 

• Criação do Colegiado de Comunicação.

• Início do projeto do Arranjo de Desenvolvimento da 
Educação. 

• Criação do Colegiado de Coordenadores Municipais 
de Defesa Civil.

• Criação do Colegiado de Políticas Culturais. 

• Início do projeto de Instância de Governança da Região 
Turística da Grande Florianópolis (IGRTur/GF). 

• Criação da Associação dos Gestores e Profissionais do 
Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Região da 
Grande Florianópolis (AGPADE).

•Criação do Colegiado de Habitação, Regularização 
Fundiária e Direito da Cidade.

• Criação do Colegiado de Desenvolvimento Econômico.

2015

2018

2019

2017

2016
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● Galeria de Ex-presidentes

Acácio Garibaldi São Thiago
Prefeito Municipal de Florianópolis

26/03/1969 - 21/03/1970

Ari de Oliveira
Prefeito Municipal de Florianópolis

04/05/1970 - 20/11/1973

Nagib Jabor
Prefeito Municipal de Florianópolis

22/03/1970 - 04/05/1970

Nilton Severo da Costa
Prefeito Municipal de Florianópolis

20/11/1973 - 17/03/1975

Arnaldo Manchein de Souza
Prefeito Municipal de São José

17/03/1975 - 24/10/1975

Esperidião Amin Helou Filho
Prefeito Municipal de Florianópolis

24/10/1975 - 03/08/1978

Francisco de Assis Cordeiro
Prefeito Municipal de Florianópolis

08/03/1979 - 11/04/1983

João Brasil de Azevedo
Prefeito Municipal de Biguaçu

03/08/1978 - 08/03/1979

Cláudio Ávila da Silva
Prefeito Municipal de Florianópolis

29/04/83 - 02/02/84 e 02/02/84 - 15/02/85

Ailton Laudelino Andrade
Prefeito Municipal de Angelina

15/02/1985 - 14/02/1986

Adelino Bonifácio Kretzer
Prefeito Municipal de Antônio Carlos

14/02/1986 - 13/02/1987

Neri Luz de Azevedo
Prefeito Municipal de Gov. Celso Ramos
25/03/88 - 31/12/88 e 12/02/93 - 18/02/94

Edison Adrião Andrino de Oliveira
Prefeito Municipal de Florianópolis

13/02/87 - 12/02/88 e 12/02/88 - 25/03/88

Luiz Napoleão Telles
Prefeito Municipal de Gov. Celso Ramos

01/01/1989 - 10/02/1989

Altamiro Diniz
Prefeito Municipal de Rancho Queimado

10/02/1989 - 16/02/1990

Dimas Espíndola
Prefeito Municipal de São Bonifácio

16/02/1990 - 22/02/1991

Antônio Henrique Bulcão Viana
Prefeito Municipal de Florianópolis

14/02/1992 - 12/02/1993

Rubens Barreto
Prefeito Municipal de Tijucas

22/02/1991 - 14/02/1992

Ari João Martendal
Prefeito Municipal de Antônio Carlos

18/02/1994 - 24/02/1995

Isaac Diniz
Prefeito Municipal de Rancho Queimado

24/02/1995 - 23/02/1996

Sérgio José Grando
Prefeito Municipal de Florianópolis

23/02/1996 - 31/12/1996

Jair Sebastião Amorin
Prefeito Municipal de São João Batista

21/02/1997 - 27/02/1998

Ângela Regina Heinzen Amin Helou
Prefeito Municipal de Florianópolis

01/01/1997 - 21/02/1997

Salézio Zimmermann
Prefeito de São Pedro de Alcântara

27/02/1998 - 26/02/1999

Arlindo Correa
Prefeito Municipal de Biguaçu

26/02/1999 - 25/02/2000
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GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019

Pedro Martendal
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz

31/05/2000 - 27/10/2000

Paulo Roberto Vidal
Prefeito Municipal de Palhoça

01/03/2002 - 28/02/2003

Geraldo Pauli
Prefeito Municipal de Antônio Carlos

02/03/2001 - 01/03/2002

Antão Antônio David
Prefeito Municipal de Anitápolis

25/02/2000 - 31/05/00 e 27/10/00 - 02/03/00

Sérgio Biasi Silvestri
Prefeito Municipal de Alfredo Wagner

28/02/2003 - 27/02/2004

Dário Elias Berger
Prefeito Municipal de São José

27/02/2004 - 25/03/2004

Nelson Isidoro da Silva
Prefeito Santo Amaro da Imperatriz

24/03/2004 - 01/01/2005

Vilmar Astrogildo Tuta de Souza
Prefeito Municipal de Biguaçu

25/02/2005 - 24/02/2006

José Rodolfo Turnes
Prefeito Santo Amaro da Imperatriz

01/01/2005 - 25/02/2005

Fernando Melquíades Elias
Prefeito Municipal de São José

29/03/2007 - 07/03/2008

Sérgio Murilo Costa
Prefeito Municipal de Angelina

07/03/2008 - 30/05/2008

Elmar Antônio Thiesen
Prefeito Municipal de Águas Mornas

30/05/2008 - 21/11/2008

Ernei José Stahelin
Prefeito de São Pedro de Alcântara

06/02/2009 - 12/03/2010

Pedro Francisco Garcia
Prefeito Municipal de Águas Mornas

01/01/2009 - 06/03/2009

Aderbal Manoel dos Santos
Prefeito Municipal de São João Batista

24/02/2006 - 29/03/07 e 12/03/10 - 11/03/11

Laurino Peters
Prefeito Municipal de São Bonifácio

11/03/2011 - 09/03/2012

Saulo Weiss
Prefeito Municipal de Anitápolis

09/03/2012 - 31/12/2012

César Souza Junior
Prefeito Municipal de Florianópolis

15/03/2013 - 14/03/2014

Marco Antônio Medeiros Júnior
Prefeito Municipal de Anitápolis

01/01/2013 - 15/03/2013

Antônio da Silva
Prefeito Municipal de Canelinha

13/03/2015 - 15/03/2016

Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal de Paulo Lopes

14/03/2014 - 13/03/15 e 11/03/16 - 31/12/16

Nadir Carlos     Rodrigues
Prefeito Municipal de Paulo Lopes

01/01/2017 - 16/02/2017

Gean Marques Loureiro
Prefeito Municipal de Florianópolis

16/02/2018 - 22/02/2019

Juliano Duarte Campos
Prefeito Municipal de Gov. Celso Ramos

17/02/2017 - 16/02/2018
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● Corpo Técnico
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA

Gilberto Brasil - Contador
Email: gbrasil@granfpolis.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Miguel Augusto Forbeck 

Faraco - Advogado
Email: miguel@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Virgínia Maria Wolff 

Engenheira Civil
Email: engenharia2@granfpoluis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
Email: engenharia3@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Cristiane Freitas
Engenheira Civil

Email: engenharia@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Odimilson Martins

Técnico de Agrimensura
Email: engenharia@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Márcia Cardoso Lorenzi

Arquiteta
Email: arquitetura2@granfpolis.org.br

EDUCAÇÃO
Antão Antônio David - Professor
Email: educacao@granfpolis.org.br

EDUCAÇÃO
Bianca Silveira da Rosa

Assistente Educacional - Pedagoga
Email: educacao2@granfpolis.org.br

SAÚDE 
Joscemar Adir Lemanski

Estagiário
Email: saúde@granfpolis.org.br

PLANEJAMENTO URBANO
Bianca Ana Coelho

Arquiteta e Urbanista
Email: planejamento@granfpolis.org.br

PLANEJAMENTO URBANO
Valesca Menezes Marques 

Arquiteta e Urbanista
Email: arquitetura@granfpolis.org.br

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vânia Fátima Guareski

Souto – Assistente Social
Email: social@granfpolis.org.br

JURÍDICO
Waldir Gorges Alves

Advogado
Email: juridico@granfpolis.org.br

ASSUNTOS CONTÁBEIS E 
MOVIMENTO ECONÔMICO

Luiz Antônio Gerardi - Contador
Email: gerardi@granfpolis.org.br

SAÚDE
Terezinha Niehues

Especialista em
Administração Pública

Email: saúde@granfpolis.org.br

PROJETOS ESPECIAIS
Adriana de S.do Nascimento

Especialista em Gestão Pública
Email: projetos@granfpolis.org.br
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ENGENHARIA E ARQUITETURA
Marcelo Zulmar da Silva
Técnico de Agrimensura

Email: engenharia@granfpolis.org.br

Bento Patrocínio Ramos Filho 
Auxiliar de Serviços Gerais

Email: engenharia@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Daniel Deverli de Jesus Ramos 

Técnico de Geomensura
Email: engenharia@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Thaís Zaperlon

Estagiária/Arquitetura
Email: engenharia@granfpolis.org.br

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Luiz Ari Bittencourt
Desenhista/Cadista

Email: engenharia@granfpolis.org.br
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Margarete de Almeida
Recepcionista / Telefonista

Roberto Silveira Filho
Auxiliar de Serviços Gerais

Adriana de Freitas
Auxiliar de Serviços Gerais

Marisete de Almeida
Assistente Administrativa

Edson de Freitas
Técnico de

Tecnologia da Informação
informatica@granfpolis.org.br
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● Missões Internacionais

GRANFPOLIS

ANOS

1969 - 2019

Missão internacional - Holanda, França, Alemanha e Itália, 1997

Seminário Internacional sobre 
Federalismo e Desenvolvimento. 

Brasília, 2006.

Evento UPM em Sant’Ana do 
Livramento/RS e Rivera/Uruguai, 2015.

Miami, 2011. Assembleia Geral UPM em La Plata/Argentina, 2016.

Congresso 
Mundial de 

Municípios. Haia/
Holanda, 1995






