Itaguaru
Goiás - GO
Histórico
No mês de julho de 1946, surgiu a idéia da formação do povoado pelos fazendeiros
Napoleão Pires de Barros e Urgélio Teixeira, nas imediações de suas propriedades, visando
a facilitar o intercâmbio com as cidades vizinhas e à maior valorização das terras de
excelente qualidade.
Aprovado o plano de fundação, foi escolhido o local denominado ”Chapadão”, por
ser uma bela planície, na fazenda Santo Antonio do Curral Queimado.
Os fundadores obtiveram dos demais proprietários locais e doação de 6 alqueires de
terras à Prefeitura Municipal de Jaraguá, município a que pertenciam, procedendo-se à
abertura do loteamento para a zona urbana, sob a orientação do agrimensor Jarbas Campos
Arantes.
O povoado de “Chapadão” recebeu grande impulso progressista, oriundo da
excelente qualidade de suas terras para agricultura e pecuária, atividades que se tornaram a
base econômica da localidade.
Pela Lei Municipal nº 31, do ano de 1952, o povoado obteve a condição de distrito,
com o novo topônimo de ITAGUARU, nome resultante da junção de Itaberaí, Jaraguá
(municípios vizinhos) e do Rio Uru, que banha a região.
Transcorridos 6 anos, pela Lei Estadual nº 2101, de 14 de novembro de 1958, recebeu sua
autonomia política, instalando-se o município em 1º de janeiro de 1959.
Gentílico: itaguaruense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Itaguaru ex-povoado, pela lei municipal nº
31, de 1952, subordinado ao município de Jaraguá.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito Itaguaru, figura no município
de Jaraguá.
Elevado à categoria de município com a denominação de Itaguaru, pela lei estadual
nº 2101, de 14-11-1958, desmembrado de Jaraguá. Sede no atual distrito de Itaguaru expovoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1959.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

