Canápolis
Minas Gerais - MG
Histórico
Em 1934, José de Paula Gouveia, proprietário da Fazenda Córrego do Cerrado,
localizada na zona rural do município de Monte Alegre de Minas, doou à Prefeitura local cinco
hectares de terras para que neles fosse fundado um novo distrito.
Esse gesto vinha ao encontro dos interesses de várias pessoas residentes tanto na referida
fazenda como nas redondezas, uma vez que a região, pela fertilidade de suas terras e magnífica
topografia, experimentava um desenvolvimento já notável e animador.
José de Paula Gouveia também promoveu o loteamento e venda de áreas localizadas ao
redor do novo povoado e essa facilidade, desde o início, serviu de atração a inúmeros
forasteiros que ali se instalaram e deram curso a várias atividades econômicas.
O novo núcleo populacional teve assim um crescimento rápido e já em 1938 foi elevado
à categoria de distrito, recebendo o nome de Canópolis, topônimo assim escolhido em face das
inúmeras plantações locais de cana-de-açúcar.
Pouco tempo depois, em 1948, obteve independência administrativa, passando a formar
um novo município, juntamente com o distrito de Centralina, hoje também independente.
Canápolis passou a sede de Comarca, por força da Lei nº1039, de 12-XII-1953, sendo
que a instalação verificou-se em 1955, no dia 19 de março.
Gentílico: canapolense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Canápolis, pelo decreto estadual nº 148, de 17-121938, subordinado ao município de Monte Alegre.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Canápolis figura no
município de Monte Alegre.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de Monte Alegre passou a
denominar-se Toribatê.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Canápolis, figura
no município de Toribaté
Elevado à categoria de município com a denominação de Canápolis, pela lei estadual nº
336, de 27-12-1948, desmembrado de Toribaté. Sede no antigo distrito de Canápolis.
Constituído de 2 distritos: Canápolis e Centralina, criado pela mesma lei do município.
Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos:
Canápolis e Centralina.
Pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953, desmembra do município Canápolis o distrito
de Centralina. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXIV ano 1958.

