Paraíso do Sul
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Quando os imigrantes alemães chegaram a esta região (1863), já se encontravam aqui
moradores de origem portuguesa, africana e indígena, que chegaram a Cachoeira do Sul no final do
século XVII, e início do século XVIII.
Quando chegaram os primeiros imigrantes alemães em 1857, que ancoraram às margens do
Rio Jacuí, na localidade na época denominada de Colônia Santo Ângelo, onde está localizado um
monumento em homenagem aos primeiros imigrantes, foram convidados a conhecer o galpão do
imigrante, que estaria sendo construído pelo governo brasileiro para que os mesmos ficassem
obrigados, quando retornaram para a embarcação com propósito de não ficar, pois o galpão, como
combinado, não estava pronto, tiveram a primeira e grande decepção, somente estavam às argens do
rio seus pertences.
Aborrecidos procuraram subir os morros e, ao subir o primeiro morro e passar para o outro
lado, avistaram um lugar muito lindo, plano, verde, ao qual disseram em idioma alemão: "das
wirklem aim paradies" (um verdadeiro paraíso).
Este lugar hoje é denominado de Vila Paraíso, mas já foi Marupiara.
EM 12 de maio de 1988 dois distritos de Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul e Rincão da Porta,
uniram- se para criar o Município de Paraíso do Sul, ficando a sede do Município onde era Rincão
da Porta, e onde era Paraíso do Sul ficou acertado em plebiscito como Vila Paraíso.
Gentílico: paraisense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Rincão da Porta, pela lei municipal nº 1017, de 03-121963, subordinado ao município de Cachoeira de Sul.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o distrito permanece no município de Cachoeira do
Sul.
Elevado à categoria de município com a denominação de Paraíso do Sul, pela lei estadual nº
8622, de 12-05-1988, desmembrado de Cachoeira do Sul. Sede no antigo distrito de Rincão da Porta
do município de Cachoeira do Sul. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1989.
Em divisão territorial datada de -1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Rincão da Porta para Paraíso do Sul, alterado pela lei estadual nº 8622, de 12-05-1988.

