Canelinha
Santa Catarina
Histórico
A colonização do município teve seus primeiros moradores nas cabeceiras do Ribeirão do Moura, no
ano de 1843, a cinco léguas da cidade de Tijucas e a 1 km da divisa com o município de Brusque em terras
então virgens, Manoel Floriano da Silva, instalou-se com uma numerosa família, desbravando a zona e
efetuando as derrubadas das matas.
Sem nenhum auxílio oficial, enfrentou sérios problemas, abrindo caminhos e estradas, conseguia ver
adiantar-se a sua fundação, ao ponto de que no ano de 1852, contar com total de 40 famílias, totalizando 212
pessoas. Em 1861, já haviam conseguido montar 7 engenhos, sendo 3 de cana de açúcar, 3 de farinha, 3 de
mandioca e uma serraria e já contavam com 150 cabeças de gado.
Em meados do século XIX, Manoel Floriano da Silva, vendo a necessidade de expansão da
colonização até a foz do Ribeirão do Moura no rio Tijucas fez um porto para escoar a produção e incrementar
o comércio.
Os negociantes, percebendo as vantagens que ali se apresentava, correram para o local e se
estabeleceram com a intenção de fundar uma nova povoação ou cidade.
Com a elevação de distrito tomou no nome de Canelinha em face de uma árvore denominada canela
ai existente, no Porto do Moura.
Gentílico: canelense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Canelinha, pela lei estadual nº 467, de 26-01-1934,
subordinado ao município de Tijucas.
Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 3 31-12-1937, figura no município de Tijucas o
distrito de Canelinha.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Canelinha permanece no
município de Tijucas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Canelinha pela lei estadual nº 855, de 0312-1962, desmembrado de Tijucas. Sede no antigo distrito de Canelinha. Constituído do distrito sede.
Instalado em 23-12-1962.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

