Ubiratã
Paraná - PR
Histórico
Ubiratã, cidade jovem, que caminha a passos largos em busca de horizontes mais amplo,
como expressão vitoriosa do esforço consciente do trabalho de homens que merecem destaque
especial pela dedicação que prestaram ao nosso município. Homens oriundos de vários estados da
federação brasileira, muitos deles hoje ainda se encontram integrado aqui, emprestam sua valiosa
colaboração em prol de todos os que aqui habitam.
Originou-se o município de Ubiratã da iniciativa da Sociedade Imobiliária Noroeste do
Paraná Ltda - Sinop Terras Ltda - , nas pessoas dos senhores: Enio Pepino e João Pedro Moreira de
Carvalho, grandes pioneiros do Centro - Oeste do Paraná, que proporcionaram aos brasileiros uma
idéia clara e insofismável do panorama econômico de um estado, que vive em constante
transformação, tornando-se conhecido em todos os recantos do Brasil, pela sua pujança econômica.
Ubiratã para os tupi-guaranis significa madeira dura, nome dado à nossa cidade devido à
exuberância de suas matas. Mesmo antes da chegada de europeus, nossa região era habitada por
duas tribos indígenas: uma tribo Kaigang da nação do Gês ou Tapuias às margens do rio Carajá.
Gentílico: ubiratanense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Ubiratã, pela lei estadual n.º 3344, de 20-09-1957,
subordinado ao município de Campo Mourão.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Ubiratã, figura no município de
Campo Mourão.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ubiratã, pela lei estadual n.º 4245,
de 25-07-1960, desmembrado do município de Campo Mourão. Sede no antigo distrito de Ubiratã.
Constituído do distrito sede. Instalado em 04-11-1961.
Pela lei estadual nº 4795, de 09-12-1963, é criado o distrito de Yolanda e anexado ao
município de Ubiratã.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Ubiratã e Yolanda.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

