Santa Cecília
Santa Catarina - SC
Histórico:
O POVOADO DO Município teve início em 1855 quando famílias procedentes de Rio
Negro, no Paraná, estabeleceram-se na região, às margens do rio Correntes. Entre os pioneiros
destacaram-se: Goettenn, Driessen, Ravenn e Granemann.
O distrito de Santa Cecília nasceu na localidade denominada Corrisco ou Serra do
Corrisco que, em 1874, foi elevado à categoria de freguesia e, em 1938, passou à categoria de
vila com o nome de Santa Cecília.
Gentílico: ceciliense
Formação Administrativa:
Freguesia criada com a denomionação de Rio Correntes pela lei provincial nº 713, de
22-04-1874, subordinado ao município de Curitibanos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Rio Correntes figura no
município de Curitibano.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito já denominado Santa
Cecília do Rio Correntes figura no município de Curitibanos.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Santa Cecília
ex-Santa Cecília do Rio Correntes figura no município de Curitibanos.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Cecília, pela lei estadual
nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Curitibanos. Sede no antigo distrito de Santa
Cecília. Constituído do distrito sede. Instalado em 05-08-1958.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de distrito sede.
Pela lei estadual nº 822, de 07-05-1962, é criado o distrito de Timbo Grande e anexado
os municípios de Sanata Cecília.
Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município é constituído de 2 distritos:
Santa Cecília e Timbó Grande.
Pela lei estadual nº 7581, de 26-04-1989, desmembra do município de Santa Cecília o
distrito de Timbó Grande. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alterações toponímicas distritais
Rio Correntes para Santa Cecília do Rio Correntes alterado, em divisão de 1933.
Santa Cecília do Rio Correntes para Santa Cecília. Alterado, em 1939-1943.

