Getulina
São Paulo - SP
Histórico
No território compreendido entre o rio feio e o Ribeirão Tibiriçá, às margens dos córregos
Gavanheri e Lambari, em 1917 Florindo Beneduci, os engenheiros Aristides Mercês, Pompeu de
Souza Queiroz e Luiz Antônio de Souza Queiroz, fundaram um povoado denominado Getulina,
com a finalidade de dar apoio à construção de estrada para o vizinho Município de Garça.
Em 1920 os referidos engenheiros cuidaram de melhor a estrada e ampliaram também a
ligação com Lins, construindo-se a primeira casa de tijolos de Natal Biondo Mengato.
Doado terreno pela família Carvalho, em 1927 foi inaugurada a capela de São João Batista.
Em agosto de 1926 foi criado o Distrito de Paz de Getulina.
O topônimo "Getulina", foi uma homenagem prestada pelo engenheiro Aristides Mercês à
Getulina, sua companheira de desbravamento das matas da região do Noroeste do Brasil.
Gentílico: getulinense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Getulina, pela lei estadual nº 2153, de 14-12- 1926,
subordinado ao município de Albuquerque Lins.
Pela lei estadual nº 2182-A, de 29-12-1926, o município de Albuquerque Lins tomou a
denominação de simplesmente Lins.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Getulina figura no
município de Lins.
Elevado à categoria de município com a denominação de Getulina, pelo decreto-lei nº
7028, de 25-03-1935, desmembrado do município de Lins (ex-Albuquerque Lins). Sede no antigo
distrito de Getulina. Constituído do distrito sede. Instalado em 23-05-1935.
Pela lei nº 2646, de 16-01-1936, é criado o distrito de Macucos e anexado ao município de
Getulina.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 2 distritos: Getulina e Macucos.
Pelo decreto-lei estadual nº 14334, de 30-12-1944, Getulina adquiriu do município Lins o
distrito de Guaimbê.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3
distritos: Getulina, Guaimbê e Macucos.
Pela lei estadual nº 233, de 24-12-1948, é criado o distrito de Santa América com terras
desmembradas do distrito de Macucos e anexado ao município de Getulina.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Getulina, Guaimbé, Macucos e Santa América.
Pela lei estadual nº 2456, de 30-121953, desmembra do município de Getulina o distrito de
Guaimbê. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Getulina, Macucos e Santa América.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

