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Histórico
Data o povoamento da zona que conpreende o Município de Guiratinga, de 1890, quando
Antônio Cândido de Carvalho, desbravou a região, formando diversos estabelecimentos, nas terras
que hoje abrangem os Municípios de Alto Garças, Alto Araguaia, Itiquira, Rondonópolis e
Guiratinga.
Outro veículo de colonização foi a Missão Salesiana do Brasil que, partindo de Cuiabá,
infiltrou-se na região do Meruri, ali plantando, em 1894, uma das suas dependências, com o fim
especial de pacificar a tribo dos “Bororos”. Esse centro de colonização expandiu-se com rapidez,
graças à persistência com que os componentes da Missão se entregaram ao trabalho. A
dependência então ali emplantada recebeui a denominação de “Colônia Indígena do Sagrado
Coração de Jesus”.
O povoamento definitivo do solo de Guiratinga, deve-se, entretanto, a parentes do
desbravador Antônio Cândido de Carvalho: João José de Moraes Cajango, Luiz Antônio de
Moraes e João Balbino de Moraes, instalaram-se definitivamente na região, que hoje compreende
o Município de Guiratinga, com o fito de explorar a agricultura e a pecuária. Procedentes do
Estado de Gioás, faziam-se acompanhar de regular rebanho de bovino e, naquela região, foram
encontrar excelentes pastagens, fato que determinou a fixação dos alienígenas.
Cultivando a amizade dos “Bororos”, Cajango soube da existência de ricas jazidas
diamantíferas. Auxiliado pelos índios, o goiano instalou a primeira exploração de diamentes,
abaixo da cofluência do córrego Gassununga com o Rio das Garças. A mina então descoberta
recebeu a denominação de “Garimpo Velho’, a notícia correu célebre, o que determinou a
afluência de novos forasteiros, surgindo, assim, a maior gonte de extração de diamantes, da época,
localizada no Rio das Garças.
A primeira edificação, às margens do Córrego Lageadinho, onde hoje está a cidade de
Guiratinga, deu-se em 1920, rancho construído pelo Sr. Augusto Alves. Com a chegada de novos
contigentes humanos, destacando-se, entre eles, os baianos e mineiros, o seu desenvolvimento foi
rápido.
Pela Resolução nº 837, de 25-10-1921, criou-se o município com a denominação de Santa
Rita do Araguaia.
Gentílico: guiratinguense ou guiratingano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Rita do Araguaia, pela lei estadual nº 696, de
12-06-1915, subordinado ao município de Registro do Araguaia.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito de Santa
Araguaia figura no município Registro do Araguaia.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Rita do Araguaia, pela lei estadual
nº 837, de 25-10-1921, desmembrado do município de Registro do Araguaia. Sede no atual
distrito de Santa Rita do Araguaia. Constituído do distrito sede. Instalado em 07-09-1922.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Santa Rita do Araguaia, pelo decreto
estadual nº 891, de 04-01-1930.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito
sede.

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 7 distritos: Lajeado (sede), Alcantilado, Balisa, Bonito, Cassumunga, Ribeirãozinho
e Santa Rita do Araguaia.
Pelo decreto-lei estadual nº 145, de 29-03-1938, o município de aparece com a
denominação de Lajeado e è constituído de 9 distritos: Lajeado, Alcantilado, Cassumunga,
Itiquira, Ribeirãozinho, Santa Rita do Araguaia, São Vicente do Bonito (ex-Bonito) e Tesouro. O
decreto-lei acima citado altera a denominação do distrito de Bonito para São Vicent do Bonito. E,
ainda transfere o distrito de Baliza do município de Lajeado (ex-Santa Rita do Araguaia), para o
de Araguaiana.
Pelo decreto-lei estadual nº 208, de 26-10-1938, desmembra do município de Lajeado os
distritos de Santa Rita do Araguaia, Itiquira, Ribeirãozinho, e São Vicente do Bonito para
constituir o novo município com a denominação de Alto Araguaia (ex-Santa Rita do Araguaia). O
decreto-lei o distrito de Baliza volta a pertencer ao município Lajeado.
Pelo decreto-lei estadual nº 545, de 31-12-1943, o distrito de Baliza tomou a denominação
de Torixoréu.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 5
distritos: Lajeado, Alcantilado, Baliza, Cassumunga e Tesouro.
Pelo decreto-lei estadual nº 545, de 31-12-1943, o município de Lajeado tomou a
denominação de Guiratinga o distrito de Baliza a chamar-se Torixoréu.
Pela lei estadual nº 142, de 30-09-1948, é criado o distrito de toriparu (ex-povoado) com
território desmembrado do distrito de Toxoréu e anexado ao município de Guiratinga.
Pela lei estadual nº 175, de 30-10-1948, é criado o distrito de Batovi (ex-povoado de Batovi
da Manga), com território desmembrado do distrito de Cassumunga e anexado ao município de
Guiratinga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 7 distritos:
Guiratinga (Lajeado), Alcantilado, Batovi, Cassumunga, Tesouro, Toriparu e Torixoréu (exBaliza).
Pela lei estadual nº 664, de 10-12-1953, desmembra do município de Guaratinga os distritos
de Tesouro, Batovi e Cassununga, para constituir o novo município de Tesouro.
Pela lei estadual nº 665, de 10-12-1953, desmembra do município de Lajeado o distrito de
Torixoréu. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Guiratinga, Alcantilado e Toriparu.
Pela lei estadual nº 1157, de 17-11-1958, é criado o distrito de Buriti (ex-povoado) e
anexado ao município Guiratinga.
Pela lei estadual nº 1169, de 21-11-1958, é criado o distrito de Estrela do Leste (expovoado) e anexado ao município Guiratinga.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Guiratinga, Alcantilado, Buriti, Estrela do Leste e Toriparu.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Vale Rico e anexado ao município
de Guiratinga.
Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 3 distritos: Guiratinga,
Alcantilado e Vale Rico.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Transferência de sede
Santa Rita do Araguaia para Lajeado, alterado em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e
31-XII-1937.

Alteração toponímica municipal
Lajeado para Guiratinga, alterado pelo decreto-lei estadual nº 545, de 31-12-1943.

