Timbó
Santa Catarina - SC
Histórico:
A CHEGADA dos primeiros povoadores do Município foi fruto do movimento
colonizador empreendido por Hermann Blumenau, que atingiu a todo o vale do baixo rio
Itajaí - Açu. Oriundos da Alemanha, os primeiros colonizadores que chegaram às terras
de Timbó, fizeram-no subindo o rio Benedito, até à confluência deste com o rio do Cedro.
A excelência do lugar fez com alí permanessem.
Consta como fundador do povoado, Frederico Donner, pois foi ele que construiu a
primeira habitação, em 1868.
Logo em seguida, outros imigrantes chegaram à região, tais como Christian
Gottifried Benz, Gustav Milchert, Júlio Vogel, Gottfried Reif, Júlio Scheidmantel e
outros.
A construção das primeiras habitações foi financiada pelo Governo Imperial, e o
seu construtor foi o carpinteiro Augusto Germer. Estas construções eram de “pau a
pique”, tendo palmito como madeira.
Em 1922, o território o foi elevado a distrito com a denominação de Benedito
Timbó.
Em 1934, o Município foi emancipado.
Gentílico: timboense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação Benedito Timbó, pela lei municipal nº 148, de
30-05-1922, subordinado ao município de Blumenau.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito figura no município
de Blumenau.
Elevado à categoria de município com a denominação de Timbó, pelo decreto
estadual nº 527, de 28-02-1934, desmembrado de Blumenau. Sede no antigo distrito de
Benedito Timbó atual Timbó. Constituído de 4 distritos: Timbó, Benedito Novo,
Encruzilhada e Rodeio. Desmembrado do município de Blumenau. Instalado em 25-031934.
Pela lei estadual nº 104, de 22-10-1936, desmembra do município de Timbó
distrito de Rodeio e Benedito Novo. Para formar o novo município de Rodeio.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído
de 2 distritos: Timbó e Encruzilhada.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de encruzilhada passou a
denominar-se Arrozeira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído
de 2 distritos: Timbó e Arrozeira.
Pela lei estadual nº 793, de 19-12-1961, desmembra do município de Timbó o
distrito de Rio dos Cedros ex-Arrozeira. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alteração Toponímica distrital
Benedito Timbó para Timbó alterado, pelo decreto lei estadual nº 527, de 28-02-1934.

