Cumari
Goiás - GO
Histórico
A REGIÃO do atual Município era conhecida como Sesmaria das Rosas, itinerário
de tropeiros para as cidades vizinhas de Catalão. Itapemirim, rumo a antiga Capital do
Estado.
Desde 1904, uma escola primária, dirigida por Sidnei Afonso e nos anos seguintes,
as de Militão de Andrade, Matias Galvão e Serafim Antônio de Melo, comprovam a
existência de um núcleo desenvolvido.
Em 1908, Marcolino Martins Pereira construiu um barracão para atender os
viajantes, seguido de Francisco Dias da Silva, com uma casa de comércio.
O grupo de picadas, da Estrada de Ferro de Goiás chegou ao território do
Município, em 1910, em torno da Estação, inaugurada em 1913, foi edificada a Sede.
O Povoado, conhecido como Samambaia, pela proximidade do córrego com esse
nome, alcançou o progresso com a grande afluência de moradores e comércio de madeira.
Em 1908, o topônimo foi mudado para Cumari termo indígena, originado de planta
nativa, abundante na região - a pimenta cumari.
Os naturais do Município são chamados cumarinos.
Gentílico: cumarino
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Cumari, pela lei municipal nº 76, de 24-091927, subordinado ao município de Catalão.
Pelo decreto estadual nº 799, de 06-03-1931, o distrito de Cumari deixa de pertencer
ao município de Catalão para ser anexado ao novo município de Goiandira.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Cumari, figura no
município de Goiandira.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943, o distrito de Cumari adquiriu
partes dos distritos de Catalão e Goiandira.
Elevado à categoria de município com a denominação de Cumari, pela lei estadual nº
38, de 10-12-1947, desmembrado de Goiandira. Sede no antigo distrito de Cumari.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1949.
Pela lei municipal nº 15, de 11-11-1948, é criado o distrito de Anhanguera e anexado
ao município de Cumari.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos:
Cumari e Anhanguera.
Pela lei estadual nº 857, de 5-11-1953, desmembra o município de Cumari o distrito
de Anhanguera. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Transferência distrital
Pelo decreto estadual nº 799, de 06-03-1931, transfere o distrito de Cumari do município de
Catalão para o de Goiandira.

