Governador Dix-Sept Rosado
Rio Grande do Norte - RN
Histórico
REGIÃO já conhecida em meados do século XVII, denominava-se Passagem do Pedro, cidadão
que fizera uma vereda transpondo o rio Mossoró.
A grande figura local foi o Capitão Sebastião Machado de Aguiar, que em 1766, residia na
fazenda Pau do Tapuio. Grande devoto de São Sebastião, fez promessa para construir uma capela em
homenagem ao santo, dando-lhe o mesmo nome, caso sua esposa lhe desse um filho varão.
Nasceu o desejado filho, que recebeu o nome do pai e foi o continuador de sua obra.
A capela foi construída, porém uma das enchentes do rio Mossoró a destruiu, sendo
reconstruída pelo povo, dessa vez com duas torres ornamentais.
Sebastianópolis recebeu o nome de Governador Dix-Sept Rosado, treze dias após a morte do
então Governador do Estado, filho de Jerônimo Rosado, que iniciou a indústria extrativa de gipsita no
município.
Gentílico: dix-septiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Sebastião, pela lei municipal nº 19, de 10-09-1908,
subordinado ao município de Mossoró.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Sebastião não figura no
município de Mossoró.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de São Sebastião não figura no
município de Mossoró
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 603, de 31-10-1938, é recriado o distrito de São Sebastião e
anexado ao município de Mossoró.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de São Sebastião, figura no
município de Mossoró.
Pelo decreto-lei estadual nº 268, de 30-12-1943, o distrito de São Sebastião passou a
denominar-se Sebastianópolis.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado
Sebastianópolis, figura no município de Mossoró.
Pela lei estadual nº 146, de 23-12-1948, o distrito de Sebastianópolis passou a denominar-se
Governador Dix-Sept Rosado.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Governador Dix-Sept Rosado exSebastianópolis, figura no município de Mossoró.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Governador Dix-Sept Rosado, pela lei
estadual nº 2878, de 04-04-1963, desmembrado de Mossoró. Sede no antigo distrito de Governador
Dix-Sept Rosado. Constituído do distrito sede. Instalado em 15-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
São Sebastião para Sebastianópolis alterado, pelo decreto-lei estadual nº 268, de 30-12-1943.
Sebastianópolis para Governador Dix-Sept Rosado, pela lei estadual nº 146, de 23-12-1948.

