Boa Ventura de São Roque
Paraná - PR
Histórico
Sua colonização teve início por volta do ano de 1.847, quando o médico e pesquisador
francês Jean Maurice Faivre recebeu da coroa uma grande quantidade de terras na região.
Dispostos a formar uma colônia Faivre organizou um grupo de franceses para morarem no local.
Eles se fixaram na região conhecido como Colônia – Tereza, atualmente pertencente ao
Município de Cândido de Abreu e passaram a enfrentar problemas principalmente de doenças.
Devido a isso muitas famílias deixaram a colônia e saíram a procura de um outro lugar para
morar, entre estas famílias estavam os Cailott, que ao cruzarem o Rio Ivaí, chegaram a
localidade que hoje é o Município de Boa Ventura de São Roque. Segundo contam os pioneiros
o nome foi escolhido devido a aventura que eles tiveram para transporem as corredeiras do rio e
a travessia na mata fechada.
Por volta de 1.850 chegaram José Martiniano de Freitas e João Elias do Nascimento, com
um grande número de pessoas, passaram pelo acompanhamento dos Cailott e se fixaram na
Colônia dos Freitas. Outras famílias e desbravadores como Quintino Jesus dos Santos,
habitaram o local. Comprou 50 alqueires de terra dos Cailott e se fixou definitivamente na
região. Atualmente o mais antigo membro da família é o agricultor Lauro Pereira dos Santos,
com 62 anos de idade.
Em 1.926 a família do pioneiro Frederico Forekevicz veio de Prudentópolis para Boa
Ventura de São Roque. Segundo ele nas décadas de 20 e 30 a riqueza era realmente a madeira –
os grandes cedros e os pinheiros de araucária.
Gentílico: boa venturense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Boa Ventura (ex-povoado), pela lei estadual nº
3267, de 14-09-1957, subordinado ao município de Pitanga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Boa Ventura, figura no município
de Pitanga.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1993.
Elevado á categoria de município com a denominação de Boa Ventura de São Roque, pela
lei estadual nº 11176, de 10-09-1995, desmembrado de Pitanga. Sede no atual distrito de Boa
Ventura de São Roque (ex-Boa Ventura). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 1999, o município é constituído do distrito sede.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Boa Ventura para Boa Ventura de São Roque, alterado pela lei estadual nº 11176, de 10-091995.

