São José do Cerrito
Santa Catarina - SC
Histórico:
Por volta de 1865 a região foi desbravada por bandeirantes paulistas.
Entre os primeiros colonizadores do município estão Elizeu Ribeiro do Amaral, Leandro Nogueira,
Ledobino Machado, Oliveira Borges, Domingos Jorge que se estabeleceram na entrada da serra, à margem
direita do rio Caveiras. Em 1888 chegaram Honório Albuquerque, Domingos Leite, Francisco Correia
França, Atanazio José Garcia, Anacleto da Silva Ortiz, Felizardo Ribeiro do Amaral e Vidal Gregório
Pereiera, fixando-se com as famílias, à esquerda do rio Canoas. Vidal Pereira foi o doador dos terrenos para a
formação do Patrimônio.
Como localidade mais antiga havia a igreja de São José, hoje Capela de São José, também chamada
sede Velha (por ser a antiga sede do distrito), situada às margens do rio Caveiras, transferidas para a sede
atual em 1927.
Gentílico: cerritense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de São José do Cerrito, pela lei municipal nº 436, de 06-07-1918,
subordinado ao município de Lages.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de São José do Cerrito figura no
município de Lages.
Em divisão territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, o distrito aparece grafado São José do
Serrito permanece no município de Lages.
Pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, o distrito de São José do Serrito teve sua denominação
simplificada para Serrito.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de já denominado Serrito figura no
município de Lages.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Serrito passou a denominar-se Caru.
Em divisão territorial datada de 1-07-1950, o distrito já denominado Caru figura no município de
Lages.
Pela municipal nº 13, de 28-12-1953, o distrito de Caru voltou a denominar-se São José do Cerrito.
Em divisão territorial datada de 1-07-1955, o distrito de São José do Cerrito figura no município de
Lages.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-07-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de São José do Cerrito, pela lei estadual nº 779,
de 07-12-1961, desmembrado de Lages. Sede no antigo distrito de São José do Cerrito. Constituído do
distrito sede. Instalado em 30-12-1961.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alterações toponímicas distritais
São José do Cerrito para Serrito alterado para Serrito pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938.
Serrito para Caru alterado pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.
Caru para São José do Cerrito alterado pela lei municipal nº 13, de 28-12-1953.

