SÃO CAETANO DO SUL
SÃO PAULO
HISTÓRICO
Apesar de estar intimamente ligada à fundação de São Paulo e Santo André, a colonização
de Tijucuçu somente teve início na primeira metade do século XVII, quando Duarte Machado e
Fernão Dias Paes Leme doaram uma porção de terras aos frades Beneditinhos, que iniciaram a
fazenda São Caetano, para cultivo de feijão, arroz e mandioca.
Contudo, a expulsão dos jesuítas dos domínios Portugueses, em 1759, retardou o
desenvolvimento da fazenda, somente reiniciado em 1877, quando o Governo Imperial adquiriu a
propriedade para fundação de um núcleo colonial. Neste, foram introduzidos imigrantes Italianos,
que se fixaram entre a antiga igreja de São Caetano de Thiène, construída pelos Beneditinos, e a
estação da ferrovia São Paulo Railway.
São Caetano progrediu com rapidez, tornando-se em pouco tempo, um dos grandes centros
produtores da província de São Paulo. A evolução político-administrativa acompanhou esse
desenvolvimento passando de Distrito Fiscal (criado em 1901), a Distrito de Paz, em 1916, de São
Bernardo do Campo e, posteriormente a Santo André.
O trabalho agrícola predominou nos primeiros anos, sobressaindo-se a cultura de videiras.
Posteriormente, despertou o interesse pela exploração das terras argilosas, resultando o
aparecimento de diversas olarias e, depois, o aparecimento da indústria cerâmica.
Situado entre a Capital e o Porto de Santos, posição estratégica na industrialização Paulista,
em pouco tempo São Caetano tornou-se importante centro fabril, a partir da indústria Pamplona,
vindo a seguir a fábrica de Formicida Paulista.
Quando foi elevado à categoria de Município, em 1948, foi acrescido a partícula “ do Sul “,
para diferencia-lo do Município São Caetano, no Estado de Pernambuco.

GENTÍLICO: SUL CAETANENSE
FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ex-subdistrito de São Caetano, do Município de Santo André.
Elevado à categoria de Município com denominação de São Caetano do Sul, pela Lei
Estadual nº 233, de 24 de dezembro de1948, desmembrado de Santo André. Constituído do
Distrito sede.
Fixado o quadro territorial para vigorar em 1949-53, composto apenas de 1 Distrito, São
Caetano do Sul.
Assim permanece composto de 1 Distrito, São Caetano do Sul, comarca de São Caetano do
Sul, no quadro fixado pela lei Estadual nº 2456, de 30-XII-1953 para 1954-58.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.

