São José do Cedro
Santa Catarina - SC
Histórico:
A COLONIZAÇÀO do Município teve início em 1949, com a doação de dois lotes
urbanos a José João Grando, na época, morador de Guaraciaba. Aceita-se, entretanto, como
data da fundação o dia 19 de março de 1950, quando chegaram no local os primeiros
colonizadores e iniciaram a formação do pequeno povoado.
Entre os primeiros destacaram-se José Germano Link, Irineu Wolkweis, Edvin Christ e
outros.
O primeiro nome dado ao Município foi Cedro, devido à existência, no local, de uma
frondosa árvore de cedro onde os transeuntes paravam para descansar e tratar seus animais.
Mais tarde, com a vinda do primeiro vigário, em 1956, Padre Balduino Schneider, foi eleito o
padroeiro da paróquia, cuja associação ao nome primitivo do lugar, resultou no atual topônimo,
São José do Cedro.
Gentílico: cerritense ou cedrense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Cedro ex-povoado, pela lei municipal nº 80, de
12-12-1957, subordinado ao município de Dionísio Cerqueira.
Elevado à categoria de município com a denominação de São José do Cedro, pela lei
estadual nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Dionísio Cerqueira. Sede no atual distrito
de São José do Cedro ex-povoado de Cedro. Constituído de distrito sede. Instalado em 0707-1958.
Pela lei municipal nº 07, de 15-12-1958, é criado o distrito de Princesa ex-povoado e
anexado ao município de São João do Cedro.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
São José do Cedro e Princesa.
Pela lei estadual nº 1064, de 12-05-1967, é criado o distrito de MariFlor e anexado ao
município de São José do Cedro.
Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município é constituído de 3 distritos:
São José do Cedro, MariFlor e Princesa.
Pela lei municipal nº 1030, de 03-10-1986, é criado o distrito de Padre Reus e anexado
ao município de São José do Cedro.
Pela lei estadual nº 9923, de 29-09-1995, desmembra do município de São José do
Cedro o distrito de Princesa. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de 3 distritos:
São José do Cedro, MariFlor e Padre Reus.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

Alteração toponímica distrital
Cedro para São José do Cedro alterado, pela lei estadual nº 348, de 21-06-1958.

