Faxinal dos Guedes
Santa Catarina - SC
Histórico:
Pertencente a zona fisiográfica do Oeste, e bem próximo a Xanxerê, apenas 15 km.,
Faxinal dos Guedes liga-se profundamente a história desse e de toda a região.
Em 1910, era denominado “Gramado de Joaquina Rosa”, o qual havia adquirido as
terras da ex-colônia militar, parte integrante do velho município de Chapecó, Território do
Iguaçu.
Em1940, começaram a chegar as primeiras famílias de colonizadores, oriundos do Rio
Grande do Sul, dentre as quais Vergílio Barcelos, Arcangelo Santin, Alexandre Antoniolli,
Francisco Antoniolli, Fachinello, Migliorini, Rosa e Silva, Vicente de Oliveira Morais, João
Pompermayer e Afonso Scheis.
Em 1942, surgiu o nome de Faxinal dos Guedes, pela existência de uma família de
poderosos proprietários de terras, Antônio José e Estevâo Guedes Ramos, provindo daí o
nome de GUEDES.
Quanto a Faxinal, pela característica da região, cujo significado é campo de pastagem
entremeado de arvoredo esguio. Neste mesmo ano, colonizadores como: Migliorini, Grando &
Cia. Ltda., Fioranvante Massolini e Colonizadora Cruzeiro, iniciaram a venda de lotes das
Fazendas Ressaca, Cerca Velha e outras.
Ainda neste mesmo ano, elevado a categoria de 7º Distrito de Chapecó, construida a
1ª Escola , a qual também servia como Igreja Católica, tendo como professores: Juvenal
Cunha, Doraci Cavalheiro e Reinaldo Macari, e como sacerdote o Padre Gaspar, vindo de
Palmas no Paraná.
Por volta de 1943, abertas as primeiras ruas e avenidas, pela Firma Migliorini, Grando
& Cia Ltda. instalada uma casa comercial pelo Sr. Vergilio Barcelos, instalada a 1ª Serraria e
criado o Clube Recreativo Itagiba.
As primeiras autoridades foram, como sub-Prefeito o Sr. Antônio Firminiano Pereira e,
como escrivão de Paz, o Sr. Francisco Brito de Miranda.
Em 1958, como Distrito do Município de Xanxerê, Faxinal dos Guedes conseguiu sua
emancipação, através da Lei Estadual nº 348 de 21 de junho, verificando-se a instalação no dia
26 de julho do mesmo ano, tendo como Prefeito o Sr. Alexandre Antoniolli, e o primeiro
Prefeito eleito o Sr. Antonio Domingos Migliorini, o qual assumiu em 31 de janeiro de 1959.
Sua superfície de 339 km2, era coberta de erva mate e pinheiros.
Em 1964, teve sua superfície reduzida para 273 km2, com o desmembramento do
atual município de Vargeão.
Gentílico: faxinalense
Formação Administrativa:

Distrito criado com a denominação de Faxinal dos Guedes, por lei municipal nº 23, de
10-07-1919, subordinado ao município de Chapecó.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito figura no município de
Chapecó.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito permanece no
município de Chapecó.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito permanece no município de
Chapecó.
Elevado à categoria de município com a denominação de Faxinal dos Guedes, pela lei
estadual nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Xanxerê. Sede no antigo distrito de Faxinal
dos Guedes. Instalado em 26-07-1958.
Pela lei municipal nº 24, de 16-02-1959, é criado o distrito de Vargeão e anexado ao
município de Faxinal dos Guedes.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Faxinal dos Guedes e Vargeão.
Pela lei estadual nº 954, de 16-03-1964, desmembra do município de Faxinal dos
Guedes o distrito de Vargeão. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 963, de 15-05-1964, é criado o distrito de Barra Grande e
anexado ao município de Faxinal dos Guedes.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos:
Faxinal dos Guedes e Barra Grande.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

