Apucarana
Paraná - PR
Histórico
Apucarana (apó = base; caarã = semelhante à floresta; anã = imensa, _ que se assemelha à
própria floresta) era território habitado por índios guaianases. Foi adquirido pela Companhia de
Terras Norte do Paraná, fundada em 1925. Os trabalhos de medição e demarcação tiveram início
em 1938, sendo negociados lotes no perímetro urbano e no quadro rural. Grande foi o interesse
despertado por essa área paranaense, integrante do Município de Londrina. Seu rápido
desenvolvimento motivou a autonomia municipal, em 1943. Dois anos depois editou-se o primeiro
jornal: Clarim de Apucarana. Novos núcleos apucaranenses, por sua vez, se desenvolveram e se
emanciparam. Assim em 1947, foi criado o Município de Mandaguari; em 1951, foram criados os
de Araruva, Faxinal e Jandaia do Sul; em 1961, o de Cambira; todos com desmembramento de
Apucarana.
Gentílico: apucaranense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Apucarana, pelo
decreto-lei estadual nº 199, de 30-12-1943, desmembrado de Londrina. Sede no atual distrito de
Apucarana. Constituído de 4 distritos: Apucarana, Araruva (ex-Marilândia), Faxinal (ex-São
Sebastião) e Mandaguari, todos criados pelo decreto estadual acima citado. Instalado em 28-011944.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4
distritos: Apucarana, Araruva, Faxinal e Mandaguari.
Pela lei estadual nº 2, de 10-10-1947, é criado o distrito de Jandaia do Sul e anexado ao
município de Apucarana (ex-povoado) pela lei estadual acima citada desmembra do município de
Apucarana o distrito de Mandaguari. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual n.º 93, de 14-09-1948, é criado o distrito de Califórnia, com terras
desmembradas do distrito de Araruva e anexado ao município de Apucarana.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos:
Apucarana, Araruva, Califórnia, Faxinal e Jandaia do Sul. .
Pela lei estadual nº 790, de 14-11-1951, desmembra do município de Apucarana os
distritos de Araruva, Faxinal e Jandaia do Sul, elevando-os à categoria de município. Sendo que o
distrito de Califórnia anexado ao município de Araruva. E ainda, a lei estadual acima citada é
criado o distrito de Pirapó e anexado ao município de Apucarana.
Pela lei municipal nº 30, 07-12-1953, é criado o distrito de São José do Cambira (expovoado), com terras desmembradas do distrito de Pirapó e anexado ao município de Apucarana.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Apucarana, Pirapó e São José do Cambira.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 4338, de 25-01-1961, desmembra do município de Apucarana o distrito
de São José do Cambira. Elevado à categoria de município com a denominação de Cambira.
Pela lei estadual nº 4343, de 21-03-1961, foram criados os distritos de Correia de Freitas e
São Pedro e anexados ao município de Apucarana.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 4 distritos: :
Apucarana, Correia de Freitas, Pirapó e São Pedro.
Pela lei municipal nº 43, de 06-09-1965, é criado o distrito de Vila Reis e anexado ao
município de Apucarana.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 5 distritos:
Apucarana, Correia de Freitas, Pirapó, São Pedro e Vila Reis.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

