Major Vieira
Santa Catarina - SC
Histórico
A história de Major Vieira está intimamente ligada a Canoinhas. Nos fins do século passado, os
tropeiros que cruzavam o território com seu animais, do Rio Grande do Sul à São Paulo, interessados pela
rica terra, firmaram residência em Colônia Vieira.
O nome do município foi dado em homenagem ao primeiro governante de Canoinhas, Major Tomaz
Vieira, que por muito tempo era o coronel.
Os primeiros habitantes de Major Vieira foram: Joaquim Borges de Lima, Teodoro Bueno de
Oliveira, Luciano J. de Paula, Otávio Fernandes de Souza, Gustavo Knoll, Augustinho Moraes do Santos,
Eleutério Sampaio dos Santos, Polidório Oliveira e outros.
O primeiro intendente distrital foi “Luiz Davét”, seguido por Eloy da Costa.
O primeiro sub-delegado de polícia foi Leopoldino Carvalho, o qual desempenhou suas funções por
longos anos.
O primeiro coletor, Joaquim Gonçalves dos Santos, residiu em Campinas dos Santos. Posteriormente
ocupou o cargo de Juiz de Paz e sub-delegado de polícia.
O primeiro agente de correio foi Maria Ramos. O primeiro escrivão de Paz foi Victor Fernandes de
Souza.
Gentílico: major-vieirense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Colônia Vieira, pela lei municipal nº 195, de 24-01-1924,
subordinado ao município de Canoinhas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Colônia Vieira figura no município
de Canoinhas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Colônia Vieira permanece no
município de Canoinhas.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, o distrito de Colônia Vieira passou a denominar-se Major
Vieira.
Em divisão territorial datada o distrito de 1-07-1955, o distrito já denominado Major Vieira
permanece no município de Canoinhas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-07-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação Major Vieira, pela lei estadual nº 663, de 2312-1960. Desmembrado de Canoinhas. Sede no antigo distrito de Major Vieira. Constituído do distrito sede.
Instalado em 23-01-1961.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

