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Histórico
A fundação do Município de Alto Paraná, localizado no espigão divisor das águas dos Rios
Ivaí e Paraná, foi empreendimento da Imobiliária Ypiranga, de Boralli & Held, responsável por
notáveis realizações no povoamento e desbravamento da microregião conhecida por “Norte Novo
do Paraná”.
As terras onde foram lançados os alicerces do povoado, compreendiam uma área de
150.000 alqueires, adquirida pelos proprietários da Imobiliária Ypiranga, da Companhia de Terras
Norte do Paraná.
O povoado de Alto Paraná surgiu em agosto de 1948, quando a Imobiliária Ypiranga
promoveu a derrubada das matas e a divisão da área em lotes e datas para venda. Os lotes urbanos,
bem como, as chácaras, tiveram grande aceitação, sendo rapidamente negociados.
Com a chegada dos adquirentes de terras, foram construídas as primeiras residências e,
também, um hotel.
Uma série de fatores próprios da região, entre os quais, a uberdade da terra e a excelência
do clima, motivaram a ida, em 1949, de aproximadamente 400 sitiantes a Alto Paraná, que se
dedicaram a plantação de produtos agrícolas nos seus arredores. Ainda em 1949, foi instalada a
primeira serraria na localidade.
Em 1951, o povoado foi elevado à categoria de Distrito Administrativo e, em 1953,
alcançou sua autonomia político-administrativa.
O topônimo foi adotado por estar o município localizado na bacia hidrográfica “Alto
Paraná”.
Gentílico: alto-paranaense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Alto Paraná, pela lei estadual nº 790, de 14-11-1951,
no município de Nova Esperança.
Elevado à categoria de município com a denominação de Alto Paraná, pela lei estadual nº
1190, de 19-07-1953, desmembrado de Nova Esperança. Sede no antigo distrito de Alto Paraná.
Constituído do distrito sede. Instalado em 05-05-1954.
Pela lei municipal nº 37, de 14-12-1955, foram criados os distritos de Maristela e Sumaré,
(ex-povoado), com terras desmembradas do distrito de Alto Paraná e anexado ao município de
Alto Paraná.
Pela lei municipal nº 77, de 03-04-1958, é criado o distrito de Santa Maria (ex-povoado),
com terras desmembradas do distrito de Sumaré e anexado ao município de Alto Paraná.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos: Alto
Paraná, Maristela, Santa Maria e Sumaré.
Pela lei estadual nº 4717, de 21-05-1963, transfere o distrito de Sumaré do município de
Alto Paraná para o de Paranavaí.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos: Alto
Paraná, Maristela e Santa Maria.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

