Chapada Gaúcha
Minas Gerais - MG
Histórico
O município de Chapada Gaúcha, antiga Vila dos Gaúchos, teve seu início de povoamento
no ano de 1976, quando chegaram os primeiros moradores oriundos do Rio Grande do Sul, pelo
projeto PADSA – Projeto de Assentamento Dirigido à Serra das Araras, que integrava os
municípios de Formoso, Arinos, Januária e São Francisco. E o povoado de Vila dos Gaúchos, No
ano de 1994, houve plebiscito na Vila dos Gaúchos, para escolha do nome do novo Distrito, os
nomes mais votados foram: Novo Horizonte, Chapada Gaúcha e Serra Gaúcha, como já tinham
outros Distritos com a denominação Novo Horizonte, automaticamente prevaleceu o segundo:
Chapada Gaúcha. Neste mesmo ano, a Câmara Municipal de São Francisco aprovou a Lei nº 1523
de 19 de dezembro de 1994 criando o novo Distrito de Chapada Gaúcha, tendo seu território
desmembrado do Distrito remanescente de Serra das Araras. Em 28 de Janeiro de 1995, foi
instalado o Distrito de Chapada Gaúcha, na antiga Vila dos Gaúchos; neste mesmo ano, começou o
processo de emancipação do novo distrito.
Ocorrendo um fato inédito no Estado de Minas Gerais, pois foi o único povoado que virou
Distrito e Município no mesmo ano, criado pela Lei 12.030 de 21 de dezembro de 1995, onde
houve a junção dos Distritos de Chapada Gaúcha e Serra das Araras e criando o mais novo
município do Grande Sertão Veredas (CHAPADA GAÚCHA) e tendo o Distrito de Serra das
Araras como Distrito, em 1996 aconteceu a primeira eleição municipal e em 1º de Janeiro de 1997
instalou-se a primeira administração.
A partir da promulgação da Lei Orgânica, que ocorreu em 07 de novembro de 1997,
estabeleceu-se 25 de Julho para se comemorar o aniversário do município, por ser dia do agricultor
(colono/trabalhador rural) e dia do motorista, devido ao município ser essencialmente agrícola.
Comemorando o seu 12º aniversário, o povo de Chapada Gaúcha, tem o orgulho de ser o
município que mais cresce no Estado de Minas Gerais e de ser o maior produtor de sementes de
capim do país, de ter o maior Parque Nacional da região do Cerrado (Grande Sertão Veredas), de
realizar a maior festa religiosa do interior de Minas (Festa de Santo Antônio de Serra das Araras),
de ser sede da maior festa do Grande Sertão (Encontro dos Povos) e de ter na história personagens
históricos como: Antônio Dó, Eloi Ferreira da Silva, entre outros.
Gentílico: chapadense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Chapada Gaúcha, pela lei municipal nº 1523, de 1912-1994, subordinado ao município de São Francisco.
Elevado categoria de município coma denominação de Chapada Gaúcha, pela lei estadual
nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de São Francisco. Sede no atual distrito de Chapada
Gaúcha. Constituído de 2 distritos: Chapada de Gaúcha e Serra das Araras, ambos desmembrados
São Francisco. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 1999, o município é constituído de 2 distritos: Chapada
Gaúcha e Serra das Araras.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Pela lei municipal nº 343, de 16-09-2005, é criado o distrito de Vila Retiro Velho expovoado e anexado ao município de Chapada Gaúcha.

Pela lei municipal nº 344, de 16-09-2005, criado o distrito de Vila Bom Jesus de Minas expovoado e anexado ao município de Chapada Gaúcha.
Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 4 distritos: Chapada
Gaúcga, Serra das Araras, Vila Bom Jesus e Vila Retiro Velho.
.

