Irati
Paraná - PR
Histórico
A região de que faz parte o Município de Irati teria sido inicialmente povoada, pelos
índios Iratins ou iratins, ramo dos Tupis que habitavam o Paraná.
A partir de 1890, famílias procedentes de Campo Largo, Assungui de Cima e Lapa
fixaram-se naquela área, fundando-se, então, o povoado de Covòzinho ou Covalzinho, que se
tornaria mais tarde a sede de Irati, nome adotado em 1899, quando da penetração dos trilhos da
antiga Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande. Francisco Paula Pires, Pacífico de Souza
Borges, José Monteiro, João Tomaz Ribas, Lino Esculápio Mariano e Emílio Batista Gomes são
apontados como os pioneiros do progresso da zona.
Irati foi elevado à categoria de Município pela Lei nº 716, de 2 de abril de 1907. No ano
seguinte, a nova comuna paranaense recebeu a primeira leva de colonos estrangeiros, custeados
pelo Governo Federal: alemães, holandeses e principalmente poloneses, os quais iriam dar
impulso decisivo a economia local.
Segundo o quadro da divisão administrativa vigente em 1º de julho de 1957, o Município
de Irati é formado pelos distritos de Irati, Gonçalves Júnior, Guamirim e Itapará.
Gentílico: iratiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Irati, pela lei municipal de 25-02-1903, subordinado
ao município de Santo Antônio de Imbituva.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Irati, pela lei estadual nº 716, de 02-041907, desmembrado de Santo Antônio de Imbituva. Sede na antiga povoação de Irati. Constituído
do distrito sede. Instalada em 15-06-1907.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Irati, pela lei estadual nº 2464, de 0204-1929.
Assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 4 distritos: Irati, Barra Mansa, Bom Retiro e Itapará.
Pelo decreto-lei estadual nº 7573, de 20-10-1938, o distrito de Barra Mansa tomou a
denominação de Gonçalves Junior.
Pelo decreto-lei estadual nº 199, 30-12-1943, o distrito de Bom Retiro tomou o nome de
Guamirim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos: Irati,
Gonçalves Junior (ex-Barra Mansa), Guamirim (ex-Bom Retiro) e Itapará.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

